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1. Inleiding 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Trefpunt cultuureducatie Heusden. In dit verslag leest u 

hoe Trefpunt georganiseerd is, een samenvatting van de activiteiten die vanuit Trefpunt 

Heusden georganiseerd zijn en een vooruitblik. 

Het voordeel van het maken van een jaarverslag is enerzijds dat terugkijkend er een heleboel 

gebeurt in een jaar, en anderzijds het haarfijn bloot legt wat nog aandacht behoeft.  

Zowel het overheidsbeleid omtrent cultuureducatie – Cultuureducatie met Kwaliteit – als het 

beleidsplan van Trefpunt Heusden loopt af in 2016. Een mooi moment om de resultaten te 

bekijken. 

 

 

2. Organisatie 

 

Trefpunt Heusden is een onafhankelijke organisatie en wordt bemand door één persoon, te 

weten Marjolein van den Akker.  

 

De inhoudelijke en financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep. In de 

Stuurgroep zit een vertegenwoordiging van de gemeente, scholen en het culturele veld uit 

Heusden. Leden van de Stuurgroep zijn: vanuit de gemeente Wim van Engeland (voorzitter: 

wethouder cultuur in Heusden) en Hans van der Heijden (beleidsmedewerker). Vanuit het 

onderwijs zijn dat Caroline Coppes (cultuurcoördinator en docent beeldende vakken), Theo 

Spiekermann (intern begeleider en ICCer Olof Palme), Harry van Hout (schoolleider De 

Dromenvanger en beleidsmedewerker cultuur Scala scholen). Vanuit het culturele veld Linda 

de Rooij (medewerker communicatie, Ton Stassen, directeur de Aleph (t/m eerste kwartaal) 

en educatie Streekarchief) en Joyce Kooreman (educatie medewerker bibliotheek) 

Wegens verschuivingen in de directies zijn van de Aleph vanaf april en de Voorste Venne 

geen stuurgroepleden betrokken geweest bij Trefpunt Heusden. 

 

De Stuurgroep is dit jaar 5 x bij elkaar gekomen. Deze vergaderingen zijn een beknopt 

overleg, en tussentijds is er een mini-overleg met 2 stuurgroepleden en Marjolein waar 

inhoudelijke kwesties verder besproken worden. In 2016 zaten Hans van der Heijden en Harry 

van Hout in het mini-overleg. Door persoonlijke omstandigheden was Harry van Hout 

grotendeels afwezig.  

 

De inhoudelijke begeleiding voor wat betreft De Cultuur Loper (beleidsperiode 2013-2016 

Cultuureducatie met kwaliteit) ligt bij Kunstbalie en Erfgoed Brabant. De persoonlijke coach 

voor Trefpunt Heusden is Annelijn Smulders. 

 

Het technisch werkgeverschap ligt bij centrum voor de kunsten de Aleph. Zij verzorgen de 

werkplek, de administratieve afhandeling en de jaarcijfers.  
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3.  KUNST op school 
  

3.1  Doelen 

 

Het doel van KUNST op school is het in stand houden en updaten van het netwerk op het 

gebied van cultuureducatie, het aanjagen en het enthousiasmeren voor kunst en cultuur.  

Het is een taak van Trefpunt Heusden om de ontwikkelingen te volgen en te communiceren 

met scholen en aanbieders. Doel is om het onderwijs te ondersteunen met betrekking tot 

cultuuronderwijs en jongeren en kinderen een gedegen culturele basis mee te geven. KUNST 

op school ondersteunt scholen in het verdiepen en verankeren van het cultuureducatief 

aanbod, het bevorderen van de deskundigheid en het ontwikkelen van de samenhang. 

 

De doelen uit de regeling Cultuureducatie met kwaliteit die vanuit de rijksoverheid loopt van 

2013 tot 2016: 

 1. Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum 

 2. Vakinhoudelijke deskundigheid bevorderen 

 3. Relatie scholen en culturele omgeving verstevigen en verankeren 

4. Beoordelingsinstrument ontwikkelen voor de culturele ontwikkeling van de 

leerlingen (dit doel wordt ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant) 

Scholen die de ambitie hebben uitgesproken een verdiepingsslag te willen maken in hun 

cultuureducatie kunnen deelnemen aan de regeling.  

De Cultuur Loper is een (online) instrument waarmee scholen onder begeleiding van een 

lokale intermediair (Marjolein) en een coach van Kunstbalie hun visie kunnen aanscherpen, 

kunnen versterken wat al goed gaat en lijn aan brengen in de opbouw en ontwikkeling van 

culturele competenties. Scholen krijgen hiervoor extra budget voor activiteiten voor 

leerlingen, maar kunnen ook aanspraak maken op verschillende trainingen en scholingen die 

vaak kosteloos worden aangeboden. Op deze manier kan een team zich bekwamen in een 

leerkrachthouding die meer coachend dan sturend is. Vaak loopt het Cultuur Loper traject 

gelijk op met de ambities van scholen zich meer te ontwikkelen richting de 21ste eeuwse 

vaardigheden en valt alles mooi in elkaar. 

Bewustwording van het belang van kunsteducatie en van het ontwikkelen van creativiteit is 

niet eenvoudig. Het vraagt veel van de houding van leerkrachten. Na een lange periode 

waarbij er veel autonomie is ingeleverd, voelt niet iedereen zich even veilig om een meer 

coachende houding aan te nemen. Dit vergt tijd. 

Alle scholen volgen binnen het Cultuur Loper traject een eigen pad.  Er is uitgegaan van de 

eigen kracht (wat gaat er al goed) om zich van daaruit te ontwikkelen naar de uitgesproken 

ambities.  

 

 3.2  De Cultuur Loper in Heusden, ontwikkelen van het curriculum 

 

Op de website van Trefpunt Heusden is in blogvorm de ontwikkeling te volgen. 

 

http://www.trefpuntheusden.nl/de-cultuur-loper-in-heusden/
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De Bolster, Drunen, voorloper vanaf 2013 

Intrinsieke motivatie, ontwikkelen creativiteit en eigenaarschap zijn sleutelwoorden voor 

cultuureducatie op de Bolster. Begin 2016 hebben Wieteke Hassing en Mignon van Ophuizen 

van Artisjok & Olijfje het team van de Bolster een training gegeven, die was geënt op het zelf 

vormgeven van de talentochtenden. Er werd gekeken naar het bevorderen van de 

creativiteit, langer stilstaan bij het materiaal met ruimte voor onderzoek en proces en 

verbinding maken met de Grote Kunsten. Leerkrachten zijn individueel begeleid. Dit proces 

heeft bijgedragen aan het vormgeven van de kunstweken. Het thema was Jheronimus Bosch 

& de middeleeuwen. Er is groots afgesloten met een spectaculaire optocht en een grote 

middeleeuwse markt. 

In september is er een teambijeenkomst geweest met de intermediair en de coach van 

Kunstbalie (stap 8 van De Cultuur Loper). Hierin werd aan de hand van de competenties, en 

het leerlinggedrag wat daarbij hoort concreet per bouw gewerkt aan hoe dit in de praktijk 

vorm kan krijgen.  

 

                 

 

 

De Dromenvanger, Oudheusden, voorloper vanaf 2013 

De Dromenvanger is een goed voorbeeld van een mooie verdeling tussen de drie domeinen 

zoals deze benoemd zijn in De Cultuur Loper. In domein 1 ontwikkelt de leerling zich als maker 

en verkent wat hij kan (dat is vaak in de eigen lessen van de leerkracht). In domein 2 is de 

leerling in interactie met zijn culturele omgeving en ontwikkelt zich als deelnemer. In domein 3 

krijgt de leerling de gelegenheid zich te 

ontwikkelen als publiek. Wat gebeurt er als je een 

leerling confronteert met de Grote (autonome) 

Kunsten?. De Dromenvanger werkt veel samen 

met de culturele omgeving. De Dromenvanger 

heeft een leerlijn dans en een leerlijn muziek 

waarbij intensief wordt samengewerkt met de 

lokale omgeving. Muzieklessen worden gemaakt 

door harmonie St. Cécilia en om en om gegeven 

door een docent van de harmonie en de eigen 

leerkrachten. De danslessen worden gegeven 
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door docenten van de Aleph en ook de Aleph maakt lessen die door de leerkrachten zelf 

gegeven kunnen worden.  

Uit domein 3 heeft De Dromenvanger een goede band met dansgezelschep De Stilte uit 

Breda. Zij geven kleine voorstellingen en workshops op school, en de school bezoekt als het 

kan het tweejaarlijkse Internationale Stiltefestival.  

 

 

De Wilgen, Vlijmen, voorloper vanaf 2013 

Op De Wilgen is het team volop bezig met het geven van ruimte aan het onderzoekend 

vermogen van de leerlingen. Het blijkt niet alleen bij de cultuurvakken een goede 

leerhouding te zijn. De school gaat op zoek naar een training die kan bijdragen aan de 

leerkrachthouding om juist dit onderzoekend vermogen te stimuleren bij leerlingen, en te 

werken aan talentontwikkeling. Het formuleren van de vraag, het vinden van een trainer en 

het vastleggen van de afspraken zijn gebeurd. In maart 2017 gaat de training van start.  

De Wilgen was een pilotschool voor het volginstrument dat ontwikkeld wordt door Kunstbalie: 

‘het cultureel zelfportret’. Het inloggen en werken met het systeem stuitte steeds op 

problemen. Nu wacht de Wilgen tot de kinderziektes er uit zijn.   

 

          

 

 

De Vlechter, Vlijmen, voorloper vanaf 2013 

De Vlechter heeft een andere indeling binnen de school gemaakt. Er is een onderverdeling 

gemaakt in bouwen. Dat vergt 

uitproberen, aanpassen, bijsturen. De 

Vlechter is gestart met de Impuls 

muziekonderwijs en heeft haar tijd en 

middelen in muzieklessen gestoken. Het 

blijkt een goed en intensief traject te zijn. 

De Vlechteratelier middagen hebben een 

vaste plek op school en zo ook het 

Vlechterorkest, dat naadloos aansluit bij 

de muzieklessen en begeleid wordt door 

dezelfde harmonie. 
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De Vijfhoeven, Vlijmen, volger vanaf 2014 

Op de Vijfhoeven is gestart met een nieuwe methode voor de zaakvakken: Topondernemers. 

Samen hebben we de meerjarenvisie gemaakt (stap 6 van De Cultuur Loper) en 

gedragsindicatoren benoemd die belangrijk zijn voor de Vijfhoeven om mee te werken. De 

Vijfhoeven blijft hard werken om cultuureducatie binnen het thematisch onderwijs een 

goede plek te geven.   

 

             

 

 

De Bussel, Vlijmen, volger vanaf 2014 

De Bussel heeft in het nieuwe schooljaar weer een frisse start gemaakt. Er is een nieuwe ICC-

er benoemd, die meteen de ICC cursus is gaan doen. In overleg met de schoolleider is 

besloten De Cultuur Loper daadwerkelijk te laten starten in de onderbouw. School had 

eerder de keuze gemaakt om een leerlijn beeldende vorming te gaan opzetten, maar 

wellicht wordt het muziek, vanwege de mogelijkheid om de Impuls gelden aan te vragen. 

 

 

Het Kompas, Nieuwkuijk, volger vanaf 2016 

Het Kompas heeft ambities om haar onderwijsvorm grondig te 

herzien. Al jaren is er onder andere door bestuurslid Frans van Buul 

en natuur- en duurzaamheidsdeskundige Walter Tuerlings een 

onderwijsvorm in ontwikkeling die het huidige systeem op zijn kop 

zet. De onderwijsvorm is Bosbessenonderwijs genoemd omdat het 

idee ontstaan is met het plan een bosbessenkwekerij te kopen, 

waarbinnen de kinderen buiten en in de praktijk konden gaan 

leren. Uiteindelijk is de koop niet doorgegaan, maar het buiten 

leren, de natuur in, uitgaan van talenten van kinderen is wel 

doorontwikkeld. Bosbessenonderwijs moet een soort onderwijs 

worden waarbij hoofd, hart en ziel in balans zijn. Belangrijk hierbij is 

dat de hele omgeving van het kind hierbij een rol heeft, naar een 

oud Afrikaans spreekwoord “It takes a village to raise a child”. 

Cultuureducatie kan een mooi middel zijn om dit gedachtengoed 

te ontwikkelen. Er zijn veel en intensieve sessies met Het Kompas. 
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Zowel binnen als buiten school is er veel tijd en ruimte vrij gemaakt om een gedegen start te 

maken.  

 

 Alle groepen 7 naar een dansvoorstelling in de Voorste Venne 

Het is niet voor alle scholen even gemakkelijk om 

activiteiten te organiseren in domein 3, waar de 

leerling zich ontwikkelt als publiek. Trefpunt Heusden 

voelt daarin een taak en heeft in overleg met de 

stuurgroep en de scholen gekozen voor de 

discipline dans. Dans is bij uitstek een discipline die 

volop aanwezig is in de gemeente, maar het 

bijwonen van moderne dansvoorstellingen is voor 

velen niet vanzelfsprekend. In 2016 zijn 2 

voorstellingen van het professionele 

dansgezelschap De Stilte geprogrammeerd door 

Trefpunt Heusden: De kartonbewoners in schooljaar 

’15-‘16 (februari) en Alice in december, schooljaar 

’16-‘17. De voorstellingen zijn bijgewoond door 

meestal de groepen 7, soms 6.  

 

 

 

     

 

 

3.3.  Deskundigheidsbevordering 

 

ICC cursus 

De ICC cursus is een intensieve scholing voor leerkrachten die binnen school de taak hebben 

van Interne Cultuur Coördinator. Na de ICC-cursus zijn leerkrachten in staat beleid rondom 

cultuureducatie te formuleren, weten hoe ze een uitgebalanceerd activiteitenplan kunnen 

maken voor school en hoe draagvlak in het team bewerkstelligd kan worden. Trefpunt 

Heusden heeft de taak er voor te zorgen dat deze cursus om de drie jaar aangeboden 

wordt. In 2013 was de laatste. Er doen vier leerkrachten uit Heusden mee en nog 7 uit Midden 

Brabant. De cursus wordt gegeven door Maaike van den Brule van Buro Co, en wordt in mei 

2017 afgerond.  
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Dag voor de cultuuraanbieder van Midden Brabant 

Samen met collega’s uit Midden Brabant (Waalwijk, Oosterhout, Dongen, Geertruidenberg, 

Woudrichem) heeft Trefpunt een Dag voor de cultuuraanbieder van Midden Brabant 

georganiseerd. Het idee begon met de wens vanuit Trefpunt om aanbieders uit de omgeving 

dichter te betrekken bij De Cultuur Loper. Sparrend met collega’s uit Waalwijk en Kunstbalie is 

leek het beter te kiezen voor een andere opzet. Het doel van de dag werd het ophalen van 

de behoefte of vraag van de kunst- en cultuuraanbieders. De dag is gehouden in het 

Duvelhok in Tilburg. De opkomst was goed (55 deelnemers) en de inhoud prima. De vraag 

die hierna gefilterd is uit de opbrengsten is vooral dat cultuuraanbieders vooral in contact 

willen komen met scholen. Men wil structureel en dialoog gestuurd werken binnen scholen. 

Men blijkt het goed en nuttig te vinden om gevoed te worden met de laatste ontwikkelingen, 

te kunnen sparren met elkaar en ervaringen delen. Het plan is om een dergelijke studiedag 

eens per twee jaar te organiseren. 

 

     

 

 

3.4  Netwerk 

 

Mensen weten goed de weg te vinden naar Trefpunt Heusden. Daardoor loopt het delen 

van ideeën en activiteiten vaak ook via Trefpunt.  

Trefpunt Heusden denkt mee over de inhoudelijke kant van het maken van lesmateriaal en 

helpt bij de communicatie naar scholen toe, zoals bij de Straatopera Vliedberg, de Halve 

Zolenroute, de Kinderboekenweek, Heusden1516 door het Streekarchief.  

Trefpunt ondersteunt waar nodig in de aanvraag van Impulsregeling voor muziekonderwijs. 
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Jeroen Bosch  

2016 was het Jeroen Bosch jaar en bijna alle scholen 

hebben dit onderwerp dankbaar aangegrepen om mee 

aan de slag te gaan met hun cultuuronderwijs. Er was 

ontzettend veel materiaal beschikbaar, en ideeën, en 

aansluiting bij de Grote Kunsten. De website Bosch500, 

waarvan het blok educatie inmiddels is gedeactiveerd, 

bood een schat aan informatie.  

 

 

 

 

 

 Trefpunt café 

Brainstorm Cultoer 

In April is er een Trefpunt café geweest waarbij enkele lokale aanbieders en enkele scholen 

samengekomen zijn om de Cultoer onder de loep te leggen. Het doel van de Cultoer was 

ooit om de scholen te laten kennismaken met 

lokale aanbieders, maar het blijkt dat deze elkaar 

inmiddels goed weten te vinden. De Cultoer is nu 

alleen nog een erg vrolijke happening, die Trefpunt 

Heusden goed op de kaart zet en alle kinderen 

een leuk half uur bezorgt. Vanuit de wens meer 

diepgang te geven, is er vanuit Trefpunt een 

voorzet gedaan om de Cultoer bijvoorbeeld te 

transformeren in een kunst-estafette spektakel, 

waarbij uiteindelijk een totaalkunstwerk per kern ontstaat, of een kinderkunstfestival dat een 

hele ochtend duurt. 

Echter, scholen zijn zeer tevreden over de vorm van de Cultoer. Mogelijkheden zijn 

onderzocht en bekeken, en de conclusie was dat de Cultoer blijft bestaan in deze vorm, 

maar dat er wel een thema aan gekoppeld wordt. Daarnaast is de wens uitgesproken om 

een Cultoer voor leerkrachten te ontwikkelen, zodat deze zelf de meerwaarde van de 

aanbieders ervaren en hernieuwd kennismaken.  

 

Lunch wethouder en schoolleiders Cultuur Loper Scholen 

De periode 2013-2016 loopt ten einde en dat is een goed moment geweest om de 

schoolleiders van Cultuur Loper scholen bij elkaar te roepen en te delen wat ontwikkelingen 

geweest zijn en een blik vooruit te werpen. Wat willen we nog? Waar liggen kansen? Wat is 

daarvoor nodig? Scholen zijn het er over eens dat creativiteit een prominentere plaats 

binnen school heeft gekregen, en dat het serieuzer op de kaart gezet is. De bewustwording 

van het belang van creativiteit groeit.  

De uitwisseling werd als erg prettig ervaren. De wens werd uitgesproken om dit minstens één 

keer per jaar te doen. Het zou een dagdeel moeten zijn, samen met ICCers, en een 

scholingsactiviteit moeten bevatten.  
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Brainstorm nieuw beleidsplan 

Het beleidsplan van Trefpunt cultuureducatie Heusden verloopt in 2016. De afgelopen 

beleidsperiode zijn er veel wisselingen geweest bij de grootste werkgevers van Trefpunt 

Heusden. Zowel de bibliotheek, als de Voorste Venne, als de Aleph hebben diverse 

directiewisselingen gehad. Ook in het onderwijs waren wisselingen. Trefpunt heeft de laatste 

jaren de doelen van de rijksoverheid uitgevoerd, en grotendeels zelf, in ruggenspraak met de 

stuurgroep, de koers uitgezet en uitgevoerd.  

Voor het nieuwe plan wil Trefpunt alle partijen horen en uitvragen, zodat het beleidsplan een 

praktijk gestuurd document wordt.  

De eerste sessie was een sessie met sleutelfiguren uit gemeente, onderwijs en 

cultuuraanbieders. Aan tafel zaten vanuit de gemeente wethouder Wim van Engeland en 

Hans van der Heijden, uit het onderwijs waren directeur van d’Oultremontcollege Ard van 

Aken en cultuurcoördinator Caroline Coppes, uit het PO Harry van Hout en Marieke 

Habraken en vanuit de cultuur directeur a.i. van de Aleph Ruud Janssen.  

Kort samengevat was er behoefte aan kwaliteitsbewaking, aan ontmoeten van mensen uit 

de verschillende groepen (zoals nu bij deze brainstorm) en aan verbindende activiteiten. In 

januari vindt nog een sessie plaats met kinderen uit groep 7 en 8.  

 

 Cultoer 

De jaarlijkse Cultoer is weer georganiseerd voor alle scholen uit het basisonderwijs. Het was 

een kwalitatief goede editie. Alle kinderen hebben kort en heftig kennis gemaakt met lokale 

kunstenaars. Dit jaar was er voor het eerst een thema dat aanhaakt bij de 

Kinderboekenweek: Voor altijd jong.  

Deelnemers aan de Cultoer waren: de Aleph, The Motion Creator, de bilbliotheek, Studio 

Max, [Theaterplatform], Atelier Fellenoord, Thomas van Vliet en harmonie St. Cécilia. 

In Elshout konden we niet terecht op het plein bij school, dus moesten we ter plekke een 

alternatief bedenken. Hoe mooi kwam het thema ‘voor altijd jong’ tot zijn recht toen de rond 

het hofje wonende opa’s mee gingen doen met “de opa rap” van Thomas van Vliet!  
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 D’Oultre Dance 

 

D’Oultre Dance is de dancebattle van d’Oultremontcollege en de enige activiteit die 

Trefpunt Heusden organiseert voor jongeren. Dit jaar was een goede editie. Er was een 

gedegen voorbereiding, er was inhoudelijke begeleiding voor de deelnemers en er was een 

excursie naar het professionele dansgezelschap Introdans in Arnhem. De avond werd ook 

qua techniek, presentatie en muzikale gastoptredens ingevuld door leerlingen van 

d’Oultremontcollege. Er waren muzikale optredens van leerlingen. De winnaars hebben een 

fotoshoot gewonnen door fotografe Noortje van Gestel. D’Oultre Dance zet 

d’Oultremontcollege op een mooie manier in de publiciteit en geeft het vele danstalent 

terecht een podium.  

 



 

12      

 
Jaarverslag 2016 Trefpunt cultuureducatie Heusden 

 

 

 

 

4.  KUNST na school 
 

KUNST na school wordt georganiseerd voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen 

in inmiddels drie kernen, te weten Oudheusden (De Dromenvanger), Vlijmen Vliedberg (’t 

Palet en De Vlechter) en een klein stukje Drunen (De Bolster, sinds 2015). Deze eerste twee 

locaties zijn in 2009 aangewezen door de gemeente, omdat hier de kinderen niet allemaal 

vanzelf in aanraking komen met kunst en cultuur. Voor Drunen is bij Scala gekeken naar het 

gemiddelde ‘gewicht’ van leerlingen, en kwam alleen de Bolster in aanmerking. 

 

Vier keer per jaar worden er workshops aangeboden. Lokale aanbieders tekenen in, en 

Trefpunt Heusden draagt zorg voor de aansluiting bij het inschoolse, en de diversiteit in 

aanbod. 

KUNST na school loopt sinds 2009 gestaag en is altijd een feestje. Een enkele keer kan het niet 

doorgaan omdat het aantal inschrijvingen te laag is, maar meestal is er een voldoende grote 

groep. Het plezier in deelname is erg groot en het feit dat er altijd wordt afgesloten met een 

presentatie geeft de kinderen het terechte gevoel dat er iets wezenlijks gepresteerd wordt.  

In 2016 zijn er weer bijzondere workshops geweest. 
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Oudheusden, de Dromenvanger 

 

titel Kunstenaar / 

aanbieder 

discipline Aantal 

deelnemers 

presentatie 

Streetdance The Motion 

Creator, Daisy 

Damen 

dans 23 Voorstelling voor de 

hele school en ouders, 

met gastoptredens van 

2 groepen van TMC 

Diepzeeschatten 

kleien 

De Aleph, Ton 

Lammers 

beeldend 16 Expositie in de etalage 

van Schreuders 

meubelen in 

Oudheusden 

pBone Harmonie St. 

Cécilia 

Beppie Schalken 

muziek 6 Concert voor de hele 

school en ouders 

 

 

Bekijk meer 

 

Vlijmen, Vliedberg, ’t Palet en de Vlechter 

 

titel Kunstenaar / 

aanbieder 

discipline Aantal 

deelnemers 

presentatie 

pBone Harmonie St. 

Cécilia 

Beppie Schalken 

muziek 5 Concert voor beide 

scholen en ouders 

Graffiti Atelier Fellenoord, 

Jorg v Broekhoven 

beeldend 25 Expositie in de gymzaal 

meet uitzicht op de 

http://www.trefpuntheusden.nl/oudheusden/
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Bekijk meer 

 

  

en Marjolein 

Peeters 

wijkopera die toen 

plaatvond 

Streetdance The Motion 

Creator, Daisy 

Damen 

dans 4, ging dus 

niet door 

 

Dickens  Dickens Academy, 

Marja van Trier 

theater 2, ging dus 

niet door. 

 

http://www.trefpuntheusden.nl/vlijmen/
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Drunen, de Bolster 

 

titel Kunstenaar / 

aanbieder 

discipline Aantal 

deelnemers 

presentatie 

Gitaar Muziek-Idee, André 

van Weele 

muziek 12 (+2 op 

wachtlijst) 

Concert voor de hele 

school en ouders 

Beeldhouwen Atelier Fellenoord, 

Jorg v Broekhoven 

en Marjolein 

Peeters 

beeldend 10 Expositie op school, 

onderdeel van de 

grote middeleeuwse 

markt 

pBone Beppie Schalken muziek 7 Concert voor de hele 

school en ouders 

Dickens Dickens Academy, 

Marja van Trier 

theater 9 inclusief 1 

uit Vlijmen 

Voorstelling na 

schooltijd voor ouders  

 

 

 

Bekijk meer 

  

http://www.trefpuntheusden.nl/drunen/
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Resultaten in getallen 

In de onderstaande grafiek is te zien hoeveel kinderen deelgenomen hebben aan KUNST na 

school workshops in Oudheusden, Vlijmen en (vanaf 2015) Drunen. Opvallend is, dat er in 

Vlijmen een paar keer (2013 en 2015) een uitschieter naar beneden is. Het is lastig benoemen 

wat daarvan de oorzaken zijn. Er ligt wel een taak voor Trefpunt Heusden om goed bij te 

houden of er leerkrachtwisselingen zijn. Als Marjolein de klassen binnen komt om de kinderen 

uit te nodigen voor een workshop, kan een enthousiaste leerkracht een bijdrage leveren 

door bijvoorbeeld nog even na te praten met de klas. Dat schept extra vertrouwen. 

 

Uitschieters naar boven hebben te maken met grotere projecten zoals in 2013 het maken 

van mozaïektegels die in Oudheusden voor het buurthuis kwamen te liggen, of een super 

populair project als in 2016 Graffiti in Vlijmen. 

 

 

  

 

Als de deelname in percentages wordt bekeken, is te zien dat Oudheusden, met een 

uitschieter in 2013, een gestage groei aan aantal deelnemers laat zien. In Vlijmen gaat het 

alle kanten op en in Drunen is de groei explosief, maar daar valt nog wat minder te meten. 

Gemiddeld neemt in Oudheusden ruim een kwart van alle leerlingen van groep 3 t/m 8 een 

keer deel aan een KUNST na school workshop. In Vlijmen is dat 16 % en op de Bolster maar 

liefst een derde van alle kinderen.  
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5. Communicatie 
 

Begin 2016 is de nieuwe frisse website van Trefpunt Heusden gelanceerd. De website is vooral 

erg op Heusden gericht, met veel ruimte voor de verhalen van de scholen, voor de lokale 

aanbieders en actuele onderwerpen. Daarnaast is er verdiepingsmateriaal te vinden voor 

cultuureducatie. KUNST na school is er op de voet te volgen en wordt er verslag gedaan van 

d’Oultre Dance. 

 

Ongeveer 4 x per jaar verschijnt een nieuwsbrief.  

Trefpunt Heusden is actief op Facebook, Instagram en Twitter. 

 

 

6. Samenwerking 
 

- Kunst en cultuuraanbieders uit de gemeente. Het netwerk wordt voortdurend ge-update. 

 

 - scholen PO, met name schoolleiders en ICCers 

 

- VO d’Oultremontcollege. Op d’Oultremontcollege is sinds februari een nieuwe directeur, 

Ard van Aken, en daarmee ook een nieuwe visie. In een kennismakingsgesprek werd helder 

dat Van Aken graag de banden met de omgeving aanhaalt en derhalve bijvoorbeeld tijd 

en middelen wil vrijmaken om de Kick Off in ere te herstellen. Dat zal in 2017 gaan 

plaatsvinden.  
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Met de ervaring die het Technasium heeft met competentiegericht onderwijs, wil 

d’Oultremontcollege met ingang van 2017-2018 in de brugklassen beginnen met het nieuwe 

vak Art, Design & Media.   

 

- Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Educatief medewerker Linda de Rooij is erg 

actief. In het Jeroen Bosch jaar zijn vanuit Salha en het Gouverneurshuis mooie activiteiten 

neergezet. Heusden1516 leverde een mooie expositie met tocht door de vesting en een 

wedstrijd voor leerlingen van het PO. 

Lees meer 

 

- Straatopera Vliedberg: Annemieke Kamphuis en Margot Vossen hebben op bijzonder 

prestigieuze wijze een straatopera gemaakt met de bewoners van Vlijmen Vliedberg. 

Trefpunt Heusden heeft de link gelegd naar de scholen. 

Lees meer 

 

- Buro Co, Maaike van den Brule. Maaike heeft in opdracht van de gemeenten Waalwijk en 

Heusden een website laten bouwen waarbij scholen kunnen aanhaken bij de Halve 

Zolenroute. Elke school staat gemarkeerd op een interactieve kaart en daar omheen is 

onmiddellijk te zien wat er aan erfgoed te vinden is. Trefpunt Heusden heeft pilotscholen 

gezocht en zorgt voor de communicatie.  De Th. J. Rijkenschool heeft een pilot uitgevoerd. 

 

- Het Gouverneurshuis. Met de accreditatie tot echt museum in 2016 heeft het 

Gouverneurshuis de wens haar educatief materiaal op te frissen en heeft daarvoor Trefpunt 

Heusden benaderd. 

 

- Trefpunt Heusden is sinds 2016 Relatiebeheerder Jeugdcultuurfonds Heusden. Er is overleg 

met de uitvoerder van de regeling Leergeld Heusden. De samenwerking resulteerde in 28 

gebruikers van de regeling in 2016, tegen 5 in 2015.  

 

- In 2016 zijn de banden verstevigd met Scala. Voorafgaand aan een praatje door Marjolein 

op het schoolleidersoverleg, is er een vooroverleg geweest. Het praatje bleek 

aanknopingspunten te geven tot nader gesprek en dat is er geweest met Frans van Buul. Als 

gevolg is ook het Kompas aangehaakt als Cultuur Loper school omdat de raakvlakken tussen 

het Bosbessenonderwijs en cultuureducatie groot zijn. 

 

- Stichting Leergeld  

Leergeld voert de regeling van het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds uit. 

 

- Provinciale en landelijke netwerken en inspiratie  

Trefpunt Heusden kiest zorgvuldig uit het forse aanbod van netwerkbijeenkomsten waarheen 

te gaan. In 2016 waren dit o.a.: bijeenkomsten intermediairs De Cultuur Loper Tilburg(1x), 

regionaal NICE (voorheen marktplaatsoverleg), regionaal overleg Cultuureducatie met 

Kwaliteit Breda, netwerkbijeenkomst lokale begroting, scholing Kunstbalie co-creatie, 

landelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit in de Brabanthallen. 

 

http://www.trefpuntheusden.nl/jeroen-bosch/
http://www.trefpuntheusden.nl/straatopera-vliedberg/
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- Jeugdoverleg  

Er is een zes wekelijks jeugdoverleg met Contour de Twern en Stichting de Schroef. Hoewel de 

meeste activiteiten die  georganiseerd worden gericht zijn op sport, en Trefpunt zich met 

name bezig houdt met het primair onderwijs, is besloten wel aan te blijven sluiten. Het is goed 

om waar mogelijk de verbinding met kunst en cultuur te maken. Zo is vanuit het jeugdoverleg 

een kennismaking geweest van Trefpunt met de AMA’s in Drunen. Van daaruit zijn via het 

Jeugdcultuurfonds een paar jongeren keyboard gaan spelen bij de Aleph. 

 

 

7.  Financiën 
 

Salariskosten van de medewerker van Trefpunt Heusden worden betaald uit 

overheidsgelden: het rijk 40% en de Gemeente Heusden 60 %.  

Het werkbudget voor KUNST op school bestaat uit een inleg van de Gemeente dat wordt 

gematcht door de Provincie. En klein deel wordt gegenereerd door een bijdrage van de 

deelnemers.  

KUNST na school wordt bekostigd door een bijdrage van Scala, van d’Oultremontcollege, 

van de Gemeente en door een bijdrage van de deelnemers.  

De verantwoording van de besteding van de werkbudgetten kunt u inzien in bijlage 1 en 2.  

 

 

8. Blik vooruit 
 

De doelen die trefpunt Heusden formuleerde in het jaarverslag van 2016 zijn gehaald. De 

website is gelanceerd, Trefpunt Heusden staat op de kaart, de banden met Scala zijn 

aangehaald en de ICC cursus is van start.  

Er is helaas nog geen zicht op hoe de verbouwing van de Voorste Venne gaat verlopen. De 

bibliotheek is geen partij meer in deze. 

 

KUNST na school bewijst zich al sinds 2009 en blijft, op een grillig verlopen 2013 na, stabiel.  Een 

positieve kunstbeleving voor kinderen is bijzonder waardevol. Kinderen blijken zich 

gemakkelijk en graag creatief te willen uiten. Door de begeleiding van professionals is de 

kwaliteit gewaarborgd. Trefpunt Heusden hecht er waarde aan dat de workshops worden 

afgesloten met een presentatie.   

 

KUNST op school krijgt steeds meer een vaste plaats. De kunsten zijn vaak pioniers in allerlei 

vormen, en zo ook in het onderwijs. Het competentiegericht leren waar kunsteducatie allang 

mee bezig is, dringt ook door in andere vakgebieden. De relevantie wordt steeds 

inzichtelijker.  

Het goed volgen van de stand van zaken omtrent cultuureducatie op alle verschillende 

scholen is een aandachtspunt voor Trefpunt Heusden. Aanhaken bij de bestaande situatie en 

het vieren van successen zijn wezenlijke onderdelen van borgen en verdiepen. Buiten de 
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Cultuur Loper scholen heeft Trefpunt Heusden te weinig zicht op het cultuuronderwijs op de 

verschillende scholen.  

Bij de Aleph is iets meer ruimte gekomen voor de medewerker cultuureducatie. Dat geeft 

voor de toekomst ruimte voor meer inhoudelijk overleg en afstemming. In gezamenlijkheid is 

er meer kans op succes in de kwaliteitsverbetering van cultuureducatie. 

 

In 2016 is gebleken dat kunst- en cultuuraanbieders wel behoefte hebben aan ontmoeting 

met het onderwijs, maar het onderwijs maar met moeite daar tijd voor wil vrijmaken. In 2016 

zijn er buiten de Cultoer dan ook geen ontmoetingen geweest. Er ligt een taak in 2017 om te 

kijken hoe deze ontmoeting gefaciliteerd kan worden zodat het voor het onderwijs wél 

voorziet in een behoefte. 

Medio 2017 krijgt Harry van Hout vermoedelijk vanuit Scala tijd en ruimte om vooraf aan zijn 

prepensioen zich volledig te focussen op cultuureducatie. Dat geeft de gelegenheid om alle 

scholen goed te monitoren, successen te delen en de behoeftes op te halen. 

 

Met de introductie van Art, Design en Media op d’Oultremontcollege, ligt er een mooie kans 

om het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs in Heusden bij elkaar te brengen. 

Scholen, en vooral scholen die deelnemen aan De Cultuur Loper, zijn volop bezig met 

competentiegericht onderwijs waardoor er een goede kans ligt de leerlijnen te laten 

doorlopen. 

 

In 2017 

- komt er een nieuw beleidsplan 

- komt er een Cultoer voor leerkrachten. Dit wordt ingevuld als een scholing in culturele 

competenties  

- worden er overkoepelende activiteiten georganiseerd om bruggen te slaan tussen PO en 

VO en cultuuraanbieders onderling 

- wordt er in samenwerking met de Aleph een start gemaakt met deskundigheidsbevordering 

voor cultuuraanbieders 

- Wordt er een studiemiddag voor Cultuur Loper scholen (schoolleiders en ICCers) 

georganiseerd 

- wordt er voor de vierdejaars leerlingen van d’Oultremontcollege weer een Kick Off 

georganiseerd met workshops door de hele gemeente 


