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VOORWOORD 
 
Een leerzaam jaar 
 
Het laatste jaar van een Cultuurplanperiode is normaal gesproken spannend vanwege de aanvraag die je doet 
aan het begin van het jaar en het voorlopig advies in juni. Je gaat bouwen aan je organisatie en je aanbod om 
bij de start van de nieuwe periode zo goed mogelijk te beginnen. Wie had gedacht dat de spanning dit jaar uit 
een heel andere hoek zou komen. Daarbij is de toekenning van de subsidie voor 2021-2024 natuurlijk 
fantastisch, maar dit goede nieuws werd flink overschaduwd door de Corona pandemie. 
 
Waar het normaal ons doel is om zoveel mogelijk Rotterdamse leerlingen kennis en vaardigheden bij te 
brengen door ze betekenisvol cultuuronderwijs te bieden bleek 2020 ineens het jaar waarin we zelf veel 
moesten leren. Een jaar waarin we noodgedwongen ook veel over ons zelf leerden. Dat flexibiliteit in ons 
soort werk essentieel is. Dat we een unieke organisatie zijn, waar heel veel ervaring en routine aanwezig is, 
waardoor we met weinig mensen veel kunnen doen. Dat we sterk op uitvoering gericht zijn. Iedere dag kijken 
we weer naar wat we morgen moeten doen, waar we moeten zijn, welke scholen en workshops we komende 
week en komende maand over de vloer krijgen. Maar als de routine wegvalt, de flexibiliteit getest wordt en de 
uitvoering stil komt te liggen, dan heb je het ineens heel lastig. 
 
Dat flexibiliteit een van onze sterke punten was wisten we al. Dit komt voort uit het vraaggericht werken en 
het feit dat ons kleine vaste team (4 man) al bijna 10 bij Digital Playground werkt. Wanneer je organisatie is 
ingericht op het uitvoeren van veel kleine evenementen, zoals je onze workshops toch kunt zien, dan weet je 
dat dingen vaak anders lopen dan je verwacht. Maar voorop staat dat je aanbod moet worden uitgevoerd, 
linksom of rechtsom. En zo goed mogelijk. Dus flexibel, dat zijn we. Ervaren dat zijn we. 
 
Maar daar kwam in 2020 verandering in. En niet eens alleen door Corona. We hebben ons opnieuw moeten 
uitvinden en zijn daar nog steeds mee bezig. Twee vaste krachten hebben dit jaar ontslag genomen (per april 
en per augustus) en onze medewerker educatie is vanaf begin februari door ziekte afwezig geweest en hoopt 
in 2021 terug te komen. Een groot deel van het jaar zijn we dan ook onderbezet geweest. Corona zorgde er 
echter voor dat de normale werkdruk een stuk lager lag dan normaal. Dit had echter ook een groot nadeel. 
Voor de nieuwe mensen die in april en november begonnen was het erg lastig om ingewerkt te worden. Na 16 
maart, de ingang van de eerste lockdown, waren de eerste activiteiten die we weer in ons medialab konden 
organiseren de vakantieworkshops in de laatste week van augustus. 
 
Het vertrek van twee oudgedienden is natuurlijk een enorme kans om te vernieuwen, werkwijzen aan te 
passen en te groeien als organisatie. De directeur was echter door de ziekte van de educatie medewerker nog 
de enige persoon die er het hele jaar is geweest en de enige die de ervaring die in al die jaren dat we bestaan 
is opgebouwd nog kon overdragen. Om een van de vaste krachten goed zelfstandig te kunnen vervangen zul 
je toch al gauw een half jaar of langer ingewerkt moeten worden. Door - en in - een team dat ingewerkt is. Dat 
team was er niet meer. 
 
Om toch vooruit te kunnen en de tijd te benutten om nieuwe dingen te ontwikkelen is per juni een externe 
medewerker ingehuurd om alle lopende projecten over te nemen en om mede nieuw aanbod voor na de 
zomer te ontwikkelen. Zij nam zowel taken van de vertrokken projectleider als de afwezige medewerker 
educatie over. De directeur onderhield vanaf half maart alle contacten met de scholen en andere 
stakeholders. De nieuw aangenomen teamleider (per 1 april) ondersteunde waar mogelijk, maar het werk 
waar hij voor was aangenomen lag stil bij zijn aantreden en startte pas, mondjesmaat, eind augustus. Zijn 
team, onze ZZP’ers workshopleiders, zat grotendeels zonder werk thuis. 
 
De grote onzekerheid over de ontwikkeling van de pandemie na de zomer zorgde er voor dat veel werd 
verschoven naar 2021, werd afgezegd en, niet onbelangrijk, in het geheel niet werd geboekt. Een groot deel 
van onze normale klanten is buiten beeld op dit moment. De focus bij veel scholen ligt nu niet bij 
cultuuronderwijs. Ook niet online. 
 
Vele jaren hebben we ons als dé plek waar praktische media-educatie plaatsvindt gepositioneerd. Want dat 
zíjn we. Nu merken we ineens wat er gebeurt als de praktijk wegvalt. Als je ineens niet meer met groepen 
samen een creatief proces in kan gaan om je eigen mediaproduct te maken. De kern van wat we doen is het 
samenwerken, het groepsproces, communiceren, maken, discussiëren en digitale vaardigheden leren. Door 
de pandemie viel dat ineens weg. Dat zijn geen dingen die je kan vervangen met online lessen. En online 
cultuuronderwijs waar een school voor gaat betalen? Dat lijkt heel lastig te realiseren. Er is zoveel gratis 
materiaal dat daar moeilijk mee te concurreren is. Toch zijn we met ontwikkeling gestart en gaan we eigen 
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online lessen aanbieden. We proberen het gewoon. Door kwaliteit te leveren en ondersteuning bij de 
uitvoering hopen we scholen enthousiast te krijgen voor dit aanbod. 
 
De voortdurende onzekerheid over wanneer wat weer mag zorgde er voor dat 2020 een jaar werd waar we 
continu naar een eindstreep aan het hollen waren die maar niet kwam. Naar een moment dat we weer 
normaal zouden kunnen werken. In september startten we weer, oktober was redelijk gevuld en vanaf half 
november was het zelfs redelijk druk. Wel vooral met lessen op school, want we hadden natuurlijk een aantal 
van onze workshops wel aangepast aan de veranderende vraag. Tot half december alles weer voor meer dan 3 
maanden dicht ging. 
 
We hebben er het beste van gemaakt. Mooie nieuwe workshops ontwikkeld, maar ze nog niet of nauwelijks 
kunnen geven. We hebben veel ervaring opgedaan met werken op scholen. Dat zullen we 
hoogstwaarschijnlijk in de toekomst wel vaker blijven doen. Onze projecten Studio Spijkcity en Rotterdam 
Code Tour zijn doorgegaan, voor zover dat kon. De grootste uitdaging ligt nu in het opnieuw bereiken van de 
vele scholen waar cultuureducatie nu te weinig aandacht krijgt met flexibel, deels nieuw online aanbod in 
vormen van blended learning (online en offline), zodat we toch aan onze missie kunnen blijven werken met 
een aanpak waar we goed in zijn. 
 
 
Inhoudelijke subsidieverantwoording 
 
Toelichting op de prestaties 
 
Normaal gesproken worden wij beoordeeld op het aantal bereikte deelnemers aan onze activiteiten voor het 
voortgezet onderwijs (VO) en MBO in Rotterdam en het aantal docentcontacturen voor deze activiteiten. Dat 
is dit jaar anders door Corona. Nu is een controleverklaring van de accountant over onze financiële 
subsidieverantwoording vereist. 
 
In de periode dat we open konden zijn en we op school konden werken 
hebben we 1.955 deelnemers aan onze activiteiten bereikt, verdeeld over 
VO (1.595), PO (186) en vrije tijd 174 (8-12 jaar). Het aantal 
docentcontacturen voor VO is 547 en het aantal activiteiten dat daarbij 
hoort 66. We hebben geen activiteiten voor het MBO uitgevoerd. Behalve 
dan een samenwerking met IFFR, Lantaren/Venster en Zadkine waarin 
we door studenten thuis gemaakte films hebben beoordeeld. We deden 
met hun mee in de cultuurcoachregeling, maar door Corona was het niet 
mogelijk de bij ons geplande filmlessen in november te geven. De 
cultuurcoaches hebben nu zelf alle filmlessen online gegeven en wij 
hebben de resultaten tussentijds beoordeeld, waarna er nog aan gewerkt 
kon worden. De films zijn in Lantaren/Venster gepresenteerd in 
december. 
 
Dit jaar stond nog een samenwerking met het Nationaal Fotomuseum, 
Hiphop In Je Smoel, Avicenna College en het Schreuder College gepland 
in het kader van de Kunstkabel regeling. Deze is naar 2021 verschoven, 
maar het is onduidelijk of dit nog gaat plaatsvinden. 
 
De workshops in het Cultuurtraject konden dit jaar ook maar deels voortgang vinden. In schooljaar 2020-
2021 nemen minder scholen deel aan het Cultuurtraject. Ook daar zijn een aantal scholen niet in staat om 
hun cultuuronderwijs op dit moment goed in te vullen. Dit merkten we in de boekingen. IFFR en RPhO 
hadden een aanbod voor het Cultuurtraject opgezet in het kader van de viering van 50 jaar IFFR in februari. 
Hierbij zouden wij workshops animatie gaan geven, onder de naam Animatie Variaties, maar ondanks alle 
voorbereiding en investeringen hebben we deze workshop maar 2 keer kunnen geven, een dag voor de 
lockdown in december. De hieraan gekoppelde voorstelling in De Doelen is naar mei 2021 verschoven. 
 
Ondanks de weinige workshops zien we dit jaar wel de doorbraak van 2D Gamedesign. Dit is veruit de 
populairste workshop op dit moment. Ook omdat we deze op school en eventueel individueel (dus niet in 
tweetallen) kunnen geven. 
 
De verschillende workshops en projecten die in 2020 zijn uitgevoerd: 

• Animatie – Filmtrailer (stop motion) 
• Animatie – Reclame (stop motion) 
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• Animatie Variaties (i.s.m. IFFR en Rotterdams Philarmonisch Orkest) 
• Docklands (film en erfgoed workshop i.s.m. Maritiem Museum) 
• Maak een Aftermovie (i.s.m. WIRED/KCR op HPC Zuidwijk) 
• iPad Filmfestival (bij ons en op school) 
• The Game! (game design 3D, op school) 
• 2D Gamedesign (bij ons en op school) 
• Past Forward (filmworkshop i.s.m. filmmaker Edson Da Conceicao) 
• Deleted Scenes (vernieuwde versie van Past Forward, met geheel nieuwe inhoud, maar wel rond de 

film van Edson Da Conceicao en gekoppeld aan een gastles van hem op school) 
• Rotterdams CKV Proeftuin: Witte de With – Digital Playground – Mavo Centraal  
• En diverse maatwerk lessen en workshops op school 

 
In workshops buiten Rotterdam zijn nog 405 leerlingen bereikt op vier verschillende scholen. Deels waren dit 
scholen in de regio die door Corona hun bij ons geplande workshops uiteindelijk op school hebben laten 
uitvoeren. 
 
Overig bereik 
In de voorjaars- en zomervakantie hebben we vakantieworkshops gegeven. Normaal proberen we dit vier keer 
per jaar te doen, maar de meivakantie viel in de eerste lockdown en de herfstvakantie kon niet doorgaan 
vanwege onderbezetting. We hebben hiermee 174 kinderen bereikt in 19 workshops. Vanwege de wisselingen 
in het personeelsbestand en Corona hebben we er ons vooral op gericht om nog iets door te laten gaan en 
niet zozeer op het ontwikkelen van nieuw aanbod voor deze workshops. 
 
Verder hebben we nog workshops gegeven aan klassen van OBS Het Landje en een serie workshops over 
social media en vloggen aan leerlingen van verschillende basisscholen uit Rotterdam Zuid in het kader van 
Werken als een Paard Na School. 
 
Tenslotte hebben we in acht wijken programmeerlessen gegeven onder de noemer Rotterdam Code Tour. Dit 
werd gesubsidieerd vanuit de afdeling Onderwijs van de gemeente Rotterdam. Hiermee zijn 586 kinderen 
bereikt in buurthuizen en scholen. De subsidie heeft het mogelijk gemaakt speciaal hiervoor een 
productieleider aan te nemen. Deze was in december 2019 begonnen. Ook hier heeft een wisseling 
plaatsgevonden. Per 1 oktober is een nieuwe projectmedewerker aangesteld. Ook voor 2021 is subsidie 
toegekend voor dit project. 
 
 
Toelichting op de jaarrekening 
 
Stichting Digital Playground sluit 2019 af met een negatief saldo van € 644,-. Dit wordt onttrokken aan het 
stichtingskapitaal.  
 
De lagere publieksinkomsten hangen uiteraard samen met de pandemie. Op Overige directe inkomsten is 
een bijdrage vanuit de overheid voor de eerste NOW regeling opgenomen. 
 
Subsidies van het Fonds voor Cultuurparticipatie voor het project Studio Spijkcity, dat nog doorloopt tot 
einde schooljaar 2021-2022, en vanuit Onderwijs voor Rotterdam Code Tour zorgen ervoor dat Overige 
subsidies en bijdragen hoger zijn dan begroot.  
 
De beheerslasten materieel zijn wat hoger dan begroot. De huur was wat laag ingeschat en we hebben de 
Corona sluiting aangrepen om onderhoud te doen. Daarnaast moest een airco vervangen worden en is 
geïnvesteerd in publiciteit door een extern bureau in te schakelen. 
 
De laatste jaren hebben we ons uurtarief voor workshopleiders stapsgewijs verhoogd. Ook dit jaar hebben we 
dat gedaan, vooruitlopend op wat we in onze cultuurplan aanvraag voor 2021-2024 hadden aangegeven. 
Momenteel betalen we € 30,- per uur. Dit is in de realisatie niet zichtbaar omdat we natuurlijk veel minder 
activiteiten hebben gerealiseerd dan normaal. Dat de Activiteitenlasten personeel toch hoger zijn dan begroot 
komt doordat er voor gekozen is een teamleider aan te nemen voor meer uren dan zijn voorganger en vooral 
door het niet begrote salaris van de projectmedewerker voor Rotterdam Code Tour. 
 
In de Actviteitenlasten materieel zijn de kosten opgenomen voor de ontwikkeling van een nieuwe workshop 
genaamd Face Value en de inhuur van vervanging voor de afwezige medewerker educatie. 
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Toelichting op relevante beleidsthema’s 
 

Cultuureducatie en talentontwikkeling 
 
Onze aanpak 
Digital Playground ontwikkelt lesprogramma’s voor het voortgezet onderwijs gericht op mediawijsheid en 
cultuureducatie en voert deze uit. Door de aard van het aanbod wordt het ook sporadisch geboekt door MBO 
opleidingen. Al is dat dit jaar niet gebeurd. Onze programma’s zijn een combinatie van kunst, cultuur en het 
werken met digitale media. Door zelf met media aan de slag te gaan ervaar je de kracht ervan. Je leert dat 
over ieder mediaproduct is nagedacht door de maker. Centraal staat niet de knoppenkunde van een 
bewerkingsprogramma, maar het leren over een bepaald onderwerp terwijl je er een mediaproduct over 
maakt. 
 
In het reguliere aanbod vindt het maken plaats in een workshop van drie uur. In de workshops is altijd ruimte 
voor een eigen creatieve invulling van de opdracht. Je maakt opnamen of verzamelt deze. Je kiest je eigen 
verhaal en geeft daar vorm aan. In een aantal workshops is een bezoek aan een kunstinstelling of een 
buitenroute langs bijvoorbeeld kunst in de openbare ruimte inbegrepen. Afhankelijk van het type workshop 
en de wens van de school wordt direct na de workshop of op school het resultaat geëvalueerd. 
 
De workshopleiders werken meestal met een groep van maximaal tien leerlingen, verdeeld over twee- of 
drietallen. Aan het eind van de workshop heeft iedereen een resultaat geboekt (fotobewerking, film, game, 
animatie). Deze worden als afronding voor de groep vertoond en nabesproken. Alleen bij de workshops met 
iPads zijn grotere groepen per workshopleider mogelijk. Dit houdt deze workshops betaalbaar voor de 
scholen. 
 
Het programma bestaat jaarlijks uit een tiental verschillende workshops die via onze website en meerdere 
nieuwsbrieven per jaar worden gepromoot bij docenten in het VO en MBO. We bedienen vrijwel alle niveaus, 
van praktijkonderwijs tot VWO/Gymnasium. Naast de workshops in ons eigen medialab komt het ook steeds 
meer voor dat we projecten op school zelf uitvoeren. Zeker dit jaar werd meer om maatwerk gevraagd. 
 
Met de toegenomen vraag vanuit het basisonderwijs gaan we terughoudend om. De reden hiervoor is dat het 
veel tijd vergt om voor deze scholen aanbod te organiseren en we hiervoor in principe niet gesubsidieerd 
worden. Waar het financieel mogelijk is voldoen we echter aan de vraag. 
 
Workshops 
Met het Maritiem Museum bieden we al jaren de workshop Docklands, verhalen uit de haven aan. Deze 
wordt vooral via het Cultuurtraject door praktijkonderwijs afgenomen. In de workshop staat erfgoed uit de 
haven centraal. 
 
Naast Docklands is ook de stop motion animatie workshop Filmtrailer, de 2D Gamedesign workshop en 
filmworkshop Past Forward in het Cultuurtraject van KCR opgenomen. Het Cultuurtraject blijft belangrijk 
voor Digital Playground. Door de afname in boekingen door de pandemie hebben we op dit moment minder 
leerlingen via het Cultuurtraject dan waarmee we begroten, wat zorgelijk is. Ook zijn veel 
Cultuurtrajectworkshop afgezegd in 2020. We willen hier dan ook graag onze dank uitspreken voor KCR dat 
ze ook de workshops die niet zijn gegeven toch hebben vergoed. Wij hebben een aanzienlijk deel van deze 
vergoeding gebruikt om in de zomer van 2020 lessen te ontwikkelen en te verzorgen voor de Zomercampus 
in de zomervakantie. De vergoeding van Zomercampus zelf was bij lange na niet voldoende om deze kosten 
te dekken. Zomercampus was echter nogal chaotisch georganiseerd, vandaar dat we geen poging hebben 
ondernomen om dit bereik in ons jaarverslag op te nemen. 
 
De workshop Past Forward, die vorig jaar nieuw in ons programma was is dit jaar in samenwerking met 
filmmaker Edson da Conceicao geheel vernieuwd en omgedoopt naar Deleted Scenes. In de workshop staat 
zijn film Porfotto centraal. De oorspronkelijke workshop was, op verzoek van KCR, gericht op erfgoed, maar 
dit paste niet natuurlijk bij de film en de boodschap. Daarom is besloten een nieuwe workshop te 
ontwikkelen waar de film zelf en de ontwikkeling van de karakters centraal staat. De workshop wordt gegeven 
inclusief een gastles op school door Edson en is meerdere keren geboekt in het najaar. 
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Door de pandemie hebben we ons overige aanbod deels aangepast voor uitvoering op school. Het grootste 
deel van de workshops in het najaar is op school gegeven in plaats van in ons eigen pand. Zoals in de 
toelichting op de prestaties al werd gezegd is de 2D Gamedesign workshop dit jaar echt doorgebroken en 
momenteel onze populairste workshop. 
 
Naast onze reguliere workshops in Rotterdam hebben we nog diverse andere activiteiten uitgevoerd voor 
kinderen/jongeren. Onder andere: 
• We zijn naar zeven scholen buiten Rotterdam geweest met verschillende workshops. Deze staan niet in 

het prestatieraster, omdat het buiten Rotterdam is. Een deel van deze activiteiten zou oorspronkelijk in 
ons eigen pand plaatsvinden maar is vanwege Corona verplaatst. 

• Voor Stichting Trustfonds HAR begeleidden we dit jaar voor het laatst een vlogproject waarbij de 
buitenschoolse activiteiten van groepen leerlingen van vier basisscholen van Rotterdam Zuid in beeld 
worden gebracht door de begeleiders en de leerlingen zelf. In september hebben we de leerlingen 
vloglessen gegeven en wij monteren en publiceren een korte vlog die de kinderen zelf opnemen tijdens 
hun excursies, voor zover die doorgaan. Voor de jaarlijkse afronding van het project monteren we uit al 
het materiaal een mooie eindfilm. 

• De workshop Aftermovie is op één school uitgevoerd voor het WIRED festival van KCR. Het festival vindt 
plaats op school en wordt door de leerlingen zelf gevuld met allerlei culturele uitingen, van beeldende 
kunst tot theater en dans. Wij begeleidden een groep jongeren die het festival in beeld brengen, zodat er 
aan het eind van de dag een mooi filmverslag van is.  

• Voor WIRED op Melanchthon Kralingen hebben we animatie en een virtual reality workshop gegeven. 
 
In 2019 startte Digital Playground in samenwerking met de bibliotheek van Spijkenisse met het tweejarige 
project Studio Spijkcity, waarbij ook drie basisscholen betrokken zijn. Dit project wordt gefinancierd vanuit de 
regeling Erfgoed en Mediakunsteducatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het is door alle sluitingen 
een heel lastig jaar geweest om dit goed uit te voeren. Bij de start van het tweede schooljaar binnen dit 
project besloten twee van de drie scholen op het laatste moment om toch hun deelname uit te stellen. De 
lessen worden allemaal wel ontwikkeld en we kijken in hoeverre we alles nog kunnen uitvoeren in de rest van 
het schooljaar 2020-2021. Het Fonds is op de hoogte en heeft al aangegeven dat zij instellingen niet zullen 
houden aan hun prestatieafspraken binnen deze regeling. 
 

Vernieuwing en samenwerking 
Dit jaar lag de nadruk er op ons zo flexibel mogelijk op te stellen naar de scholen die zelf ook op allerlei 
manieren zochten naar mogelijkheden om hun cultuuronderwijs en de bij ons geboekte activiteiten door te 
laten gaan. Daarnaast is veel tijd en geld gestoken in het ontwikkelen van de Animatie Variaties workshop 
voor IFFR en RPhO, maar die is door de pandemie helaas nog nauwelijks gegeven. Er staat in 2021 nog een 
week workshops gepland, maar dat kon alleen omdat de voorstelling waar de workshop aan is gekoppeld van 
februari naar mei is verschoven. 
 
De belangrijkste ontwikkelingen zijn de Deleted Scenes workshop en een nieuwe workshop over mediakunst, 
big data en gezichtsherkenning genaamd Face Value. Hiervoor zijn voor ons twee eigen toepassingen 
gebouwd door mediakunstenaar Ruben van der Meer. Met de ene toepassing onderzoeken de leerlingen hoe 
ze gezichtsherkenning kunnen misleiden en met de andere leren ze filters programmeren zoals die in 
Snapchat zitten. Filters die hun gezicht volgen en daar iets aan toe voegen. Het doel van de les is te leren 
over mediakunst en waarom en hoe kunstenaars zich bezighouden met vraagstukken als big data en privacy. 
Het programmeergedeelte van deze les gaan we ook als aparte online les aanbieden. 
 
We zijn direct in de eerste lockdown met de ontwikkeling van Face Value gestart, maar door het vertrek van 
onze projectleider en de ondersteunende projectmedewerker van Rotterdam Code Tour (die ook 
mediakunstenaar is) heeft de ontwikkeling vertraging opgelopen. Sowieso lijkt het nu niet het moment om de 
promotie op te starten van nieuw aanbod. Dit gaat in het voorjaar van 2021 gebeuren. 
 
Proeftuinen 
Binnen het netwerk Cultuureducatie en Talentontwikkeling, dat uit de co-creatiesessies van 2015 is 
voortgekomen,  zijn we actief in het project Rotterdams CKV. Binnen deze leergemeenschap is ruimte voor 
experiment door middel van proeftuinen. We zijn één van de instellingen die in wisselende proeftuinen 
samenwerkt met steeds een school en een andere instelling. In 2020 waren we onderdeel van een 
proeftuinproject met Witte de With en Mavo Centraal. Ons deel was net klaar toen de lockdown kwam in 
maart. Het project is uiteindelijk niet afgemaakt.  
 
Special Agents 
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In 2018  hebben we met steun van het SIDN Fonds educatief online product ontwikkeld: Special Agents. Dit 
richt zich op de bovenbouw van de lagere school en wordt ook regelmatig door brugklassen gedaan. Het doel 
van Special Agents is kinderen zich bewust te laten worden van het spoor dat je online achterlaat door op 
websites en social media actief te zijn. In 2020 hebben veel scholen uit het hele land deze website gebruikt. 
We hebben er echter geen statistieken van, omdat we er voor hebben gekozen zo min mogelijk barrières op 
te werpen voor gebruikers. Er is geen login aan verbonden. Onderdeel van de les is echter een fake Instagram 
profiel waarop 4 foto’s staan waarin aanwijzingen staan die de leerlingen nodig hebben voor de opdracht. We 
kregen haast dagelijks likes en berichtverzoeken van kinderen op dit profiel, wat aangeeft dat de pagina veel 
werd bezocht. 
 
Overige samenwerkingen 
JINC organiseert bezoeken van 2,5 uur door leerlingen met een docent aan bedrijven. De zogenaamde 
Bliksemstages. We hebben de afspraak om als backup te dienen wanneer een bedrijf op het laatste moment 
een bliksemstage afzegt. Zij zitten regelmatig met kleine groepjes (vmbo-)leerlingen die ze dan op korte 
termijn iets moeten bieden. Voor de lockdown hebben we een paar groepjes gehad. JINC heeft nu de 
Bliksemstages gereorganiseerd naar een online gastles, waardoor deze samenwerking is beëindigd. 
 
Digital Playground maakt actief onderdeel uit van het landelijke Netwerk Filmeducatie. Verder zijn we lid van 
het expertisecentrum voor mediawijsheid Mediawijzer.net. De directeur is lid van het Directeuren Overleg 
van de Rotterdamse kunstinstellingen. 
 
 
Vergroting en verbreding publieksbereik 
 
We dienen bij dit jaarverslag wel een specificatie in van ons bereik (formulier Kengetal bezoek & specificatie 
publieksbereik naar herkomst), maar we nemen niet deel aan het publieksonderzoek van Rotterdam Festivals 
en doen als cultuureducatie instelling met vrijwel uitsluitend scholen als directe klanten geen verder 
publieksonderzoek. Ook voor de nieuwe Cultuurplanperiode hebben we hiervoor vrijstelling aangevraagd bij 
de afdeling Cultuur van de Gemeente Rotterdam. 
 
 
Overig beleid 
 
We hebben geen overig beleid dat we hier kunnen toelichten. Beleid t.a.v. extra inkomsten staat hier onder.  
 
 
Bedrijfsvoering en marketing 
 
Het team is met de extra, tijdelijke medewerker voor Rotterdam Code Tour nu 4,1 fte sterk. We hebben 
omgerekend 0,33 fte aan ZZP’ers ingezet bij onze workshops in 2020. Dat was 1,1 in 2019. Dit is berekend 
door alle geregistreerde ZZP-uren te relateren aan een fulltime baan. Het aantal uren dat we uitbetalen aan 
ingehuurde medewerkers ligt een hoger dan onze docentcontacturen. Dit komt door uren voor inwerken en 
pauzes die we doorbetalen. 
 
Vanwege de Coronapandemie hebben we besloten al vanaf augustus 2020 de workshopleiders € 30 per uur 
te bieden. Dit was gepland vanaf 1 januari 2021. Naast de inkomsten uit structurele subsidie is het natuurlijk 
essentieel om extra eigen inkomsten te verwerven. We verhuren ons pand regelmatig (12,5 dagen dit jaar) en 
doen opdrachten en betaalde samenwerkingen, al zijn die er dit jaar nauwelijks geweest.  
 
In de eerste lockdown hebben we gebruik gemaakt van de NOW regeling. Hiervoor hadden we voldoende 
omzetdaling. Doordat subsidie meetelt konden we in de perioden 2 en 3 geen aanspraak maken op een 
vergoeding, omdat we in de zomer sowieso altijd weinig inkomsten hebben en we in het najaar nog aardig 
wat activiteiten hadden, waaronder veel verhuur. Onze structurele subsidie dekte in 2020 haast de vaste 
lasten, waardoor we financieel geen zorgen hadden. 
 
Marketing en communicatie 
Digital Playground richt zich op Rotterdamse kinderen en jongeren, via de scholen. Ons programma bestaat 
uit een tiental verschillende workshops die via onze website en meerdere e-nieuwsbrieven per jaar worden 
gepromoot bij docenten in het VO en MBO. We zijn actief op social media (vooral Facebook, Linkedin en 
Instagram), maar voor onze doelgroep (onderwijs) zijn onze persoonlijke contacten met docenten essentieel. 
Voor de vakantieworkshops is Facebook het belangrijkst, daar adverteren we dan ook regelmatig. 
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Voor ondersteuning in onze aanwezigheid op social media hebben we in 2020 het bureau Anglers ingehuurd. 
Deze waren net een maand bezig toen de eerste lockdown kwam. Toen is de samenwerking tijdelijk 
stopgezet en pas na de zomer weer opgepakt. We hebben onder andere daardoor nog weinig effect van deze 
inzet gezien. De inzet van een extern bureau was begroot in de aanvraag voor de nieuwe Cultuurplanperiode, 
maar doordat we hiervoor geen extra cultuurplansubsidie hebben gekregen zullen we hier waarschijnlijk niet 
mee door kunnen gaan. 
 
In februari 2020 waren we bezig ons contactenbestand geheel na te laten bellen door een ZZP’er met als doel 
betere sales te kunnen doen en afspraken te maken met geïnteresseerde docenten. Ook stond een mailing in 
de planning, maar door Corona hebben we dit nabellen stopgezet en werd de mailing uitgesteld. Het was niet 
het moment om scholen actief te benaderen met ons reguliere aanbod, zolang er steeds weer beperkingen 
waren. 
 
Toelichting op governance 
 
We creëren waarde door cultuureducatie aan te bieden. Dit is onze core-business. Waarde scheppen en 
overdragen zit in ons DNA. Ons jaarverslag voldoet aan alle eisen en is te vinden op onze website.  Hoe met 
belangenverstrengeling wordt omgegaan staat in onze statuten. De werkverhouding tussen het bestuur en de 
raad van toezicht is alle partijen duidelijk en komt altijd goed aan de orde bij de toetreding van nieuwe leden 
tot de raad. Het bestuur houdt ontwikkelingen op relevante vlakken in de gaten en neemt deel aan diverse 
van belang zijnde overleggen, zodat het bestuur altijd kan zorgen voor goed bestuur. Het bestuur is volledig 
op de hoogte van alle codes en regels die nodig zijn om te zorgen dat de organisatie een veilige plek is om te 
werken. De raad van toezicht kent haar rol en stelt alles in het werk om de doelstellingen van de stichting te 
steunen. Leden voor de raad van toezicht worden geworven vanuit een profielschets van de raad van toezicht. 
Als raad zorgen zij dat de aanbevelingen uit de code worden gevolgd. 
 
 
 
 

 
 
Henry Vorselman 
Directeur/bestuurder Stichting Digital Playground 
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Verslag van de Raad van Toezicht  
 
We kijken terug op een zeer bewogen jaar voor Digital Playground, maar dat geldt natuurlijk voor vrijwel alle 
organisaties in ons land en daarbuiten. We zijn blij dat in dit ongekende jaar Digital Playground in ieder geval 
financieel goed overeind is gebleven, maar we zien met lede ogen aan hoe het cultuuronderwijs het kind van 
de rekening is bij veel scholen. De lange sluiting van zoveel kunstinstellingen is ook een grote zorg. Terwijl 
juist nu cultuuronderwijs zo belangrijk kan zijn doordat veel van de normale structuren rond kinderen en 
jongeren zijn weggevallen. Dit heeft volgens ons absoluut een negatieve invloed op de culturele en sociale 
ontwikkeling van de doelgroep van Digital Playground. 
 
We zijn blij met de ontwikkeling van de organisatie, die toch jarenlang uit hetzelfde team met een vast 
contract bestond, waardoor er wellicht teveel routine in het werk kon sluipen. DP is nu gedwongen buiten  
haar comfortzone te stappen en we zien dat de directeur-bestuurder echt zijn best heeft gedaan een nieuw, 
divers team neer te zetten. Het is dan ook jammer dat door Corona zoveel activiteiten niet door zijn gegaan, 
want anders had dit team een vliegende start van de nieuwe cultuurplanperiode kunnen maken. 
 
Dat DP opnieuw in het Cultuurplan is opgenomen is natuurlijk prachtig. Essentieel zelfs, gezien de begroting 
waarin deze subsidie veruit het grootste deel van de inkomsten bedraagt. Dit is een risico, maar we zien nog 
voldoende mogelijkheid om ook de komende vier jaar aan te tonen dat een organisatie met de missie van 
Digital Playground bestaansrecht heeft. 
 
De Raad van Toezicht is drie keer online bijeen geweest en één keer fysiek. De directeur-bestuurder 
rapporteert bij de vergadering door midden van een DP Update, met een verslag van de afgelopen maanden. 
Daarbij is een financiële forecast voor het jaar, incl. realisatie, waardoor al vroeg inzichtelijk is hoe het er voor 
staat. Naast de vergaderingen is er regelmatig contact met de directeur-bestuurder via een appgroep. Op dit 
moment bestaat de Raad van Toezicht uit de gewenste vijf leden. De Raad van Toezicht is bekend met de 
Governance Code Cultuur en volgt de aanbevelingen uit deze code. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 
zijn op 22 maart 2021 vastgesteld. 
 
De Raad van Toezicht van Digital Playground voert haar werkzaamheden onbezoldigd uit. De directeur-
bestuurder is in vaste loondienst van de stichting voor een marktconform salaris zonder toeslagen of 
variabele beloningen. De directeur-bestuurder heeft een opzegtermijn van 2 maanden, zoals vastgelegd in 
zijn arbeidsovereenkomst. De stichting heeft een collectieve pensioenregeling bij PFZW waar ook de 
directeur onder valt. Per 2021 is de stichting aangesloten bij de CAO Kunsteducatie. 
 
Maart 2021 
 
De Raad van Toezicht 
Dhr. R. Pieck, Dhr. H.I. Karaaslan, Mw. B.S. Dirkse, Dhr. R.G. Scalzo, Mw. I.E.H. de Leeuw 
 
 
Relevante functies en nevenfuncties: 
❑ R. Pieck, waarnemend directeur OBS De Wilgenstam, lid adviescommissie personeel en arbeidsrecht 

AVS, lid beroepenveldcommissie PABO 
❑ Halil I. Karaaslan – Programmamanager diversiteit en inclusie, lid raad van toezicht Stedelijk Museum 

Schiedam, Podcastmaker, Fellow bij Arminius. 
❑ B.S. Dirkse, senior beleidsadviseur Cultuur gemeente Den Haag, voorzitter stichting F.A.R.T, voorzitter 

stichting Stadsliederen  
❑ R.G. Scalzo, Directeur bestuurder MEE Rotterdam Rijnmond, bestuurslid Bestuur MEE NL 

(penningmeester), bestuurslid Sociale Kaart Nederland BV, Voorzitter Fonds Bijzondere Noden 
Rotterdam, bestuurslid Stichting 2Gether4Kids, Voorzitter gebruikersvereniging Multisignaal, bestuurslid 
Coördinatiepunt NHA Zuid-Holland 

❑ I.E.H. de Leeuw, freelance filmprofessional, commissielid visuele cultuur Gemeente Rotterdam, 
bestuurslid Stichting Roffa Mon Amour. 

 
 


