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Voor u ligt het jaarverslag 2017 van Trefpunt cultuureducatie 

Heusden (hierna kortweg te noemen Trefpunt Heusden). In dit 

verslag leest u een samenvatting van de activiteiten die vanuit 

Trefpunt Heusden georganiseerd zijn en een vooruitblik. 

In 2017 is er een nieuw beleidsplan geformuleerd, met een 

heldere en compacte missie en visie. Dit beleidsplan is tot stand 

gekomen uit gesprekken met deskundigen, te weten leden van 

de Stuurgroep, een vertegenwoordiging uit het onderwijs en 

kinderen. 

 

 
 

De activiteiten in het verslag zullen verwijzen naar het beleidsplan. 

Hoe Trefpunt Heusden organisatorisch in elkaar steekt, kunt u vinden op de website 

 

Marjolein van den Akker, 

Trefpunt cultuureducatie Heusden, 

Maart 2018 

  

1. Inleiding 

http://www.trefpuntheusden.nl/wie-zijn-wij/
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2.1  Doelen 
 

Het overkoepelende doel van KUNST op school is het bevorderen van de creativiteit van 

kinderen. Creativiteit is niet iets wat je hebt of niet hebt, hoewel het bij het ene kind wel 

meer vanzelf gaat als bij het andere. Creativiteit kun je wel degelijk ontwikkelen. Het is zelfs 

te meten (zie filmpje van wetenschapper Mark Mieras). Als de ontwikkeling van creativiteit 

het uitgangspunt is, is er een tamelijk grote vrijheid voor scholen in hoe dit in te vullen. Het is 

eigenlijk niet meer discipline gebonden. Toch voelen nagenoeg alle scholen een 

verantwoordelijkheid om kinderen kennis te laten maken met alle disciplines. De Cultuur 

Loper hecht er dan weer belang aan dat dat binnen drie domeinen gebeurt: domein 1: op 

school, door de leerkracht zelf. De leerkracht kent de kinderen immers goed en ziet 

wanneer iemand buiten zijn eigen lijntjes kleurt, of iets extra’s durft. Domein 2: met de 

culturele omgeving: dan komt naast het ontwikkelen van de creativiteit er vakmanschap bij 

kijken. Door de culturele omgeving de school in te halen, maken kinderen kennis met de 

mogelijkheden na schooltijd. Domein 3 is het domein van de Grote Kunsten. Door kinderen 

te ‘confronteren’ met autonome kunst, verbreed je hun blik, laat je zien dat er meer 

perspectieven bestaan en, mits goed begeleid, leert het de kinderen zelf nadenken.  

In feite zijn dit de kerndoelen zoals ze benoemd zijn bij de Stichting Leerplan Ontwikkeling.  

Heusden De rijksoverheid legt elke vier jaar een iets andere nadruk. In 2017 tot en met 2020 

ligt het accent op de kwaliteit van cultuureducatie. Om de kwaliteit te verbeteren 

proberen we te verdiepen, te verankeren, structurele samenwerking met de omgeving te 

bewerkstellingen en de verbinding tussen binnenschools en buitenschools te leggen.    

 

2.2  De Cultuur Loper in Heusden, ontwikkelen van het 

curriculum 
 

In Heusden zijn inmiddels zeven scholen die 

meedoen aan deze kwaliteitsslag. De rol van 

Trefpunt Heusden is het begeleiden van deze 

kwaliteitsslag door met de ICC-er en de 

schoolleider een aantal trajectstappen te 

doorlopen. Dat zijn veelal gesprekken waarvoor 

Kunstbalie een format heeft bedacht. Trefpunt 

Heusden onderzoekt samen met de scholen 

welke ambities er zijn, of en welke scholing nodig is voor leerkrachten en Trefpunt Heusden 

nauw betrokken bij de eerste activiteiten die voor leerlingen worden uitgezet. Vervolgens is 

de school zelf eigenaar van het proces en volgt Trefpunt Heusden de school op afstand. 

Wat scholen declareren aan leerling activiteiten is slechts een deel van wat er aan 

activiteiten gebeurt. Scholen hebben immers vanuit de rijksoverheid ook een budget per 

leerling voor cultuureducatie. In het financieel overzicht leest u welke activiteiten zijn 

gedeclareerd uit het Cultuur Loper budget. 

 

 

2.  KUNST op school 

https://www.youtube.com/watch?v=phQZ5J-lhTQ&t=1s
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De Bolster, Drunen, voorloper vanaf 2013 

Zoals bijna elke school heeft ook de Bolster te maken met wisselingen in directie en in 

leerkrachten tijdens het traject van De Cultuur Loper. Het gedachtengoed en de ambities 

zijn goed overgedragen en worden ook door de nieuwe schoolleider Kees Willemse en 

ICCers Ingrid van Logten, Claire van Campen en Tatchiana Frodyma gedragen.  

De Bolster heeft een vliegende start gehad met De Cultuur Loper. Alle stappen zijn 

doorlopen en er worden naast de jaarlijkse kunstweken structurele talentochtenden 

georganiseerd. De ambitie dat kinderen leren reflecteren en presenteren staat als een huis. 

Domein 3 is goed verweven in de leerjaren. Tijdens de kunstweken staan twee weken lang 

alle middagen in het teken van kunstlessen. In 2017 zijn 2 kunstweken geweest: in schooljaar 

’16 – ’17 stonden de weken in het teken van muziek en dans, met als thema Afrika. Alle 

kinderen hebben afsluitend opgetreden voor ouders. In het najaar, in schooljaar ’17-’18 

sloten de kunstweken aan bij de Kinderboekenweek en is in alle klassen gewerkt aan het 

thema Gruwelijk eng. Dat resulteerde in een expositie door de hele school. 

De talentochtenden zijn een kwetsbaar onderdeel. Draagvlak bij het team is noodzakelijk, 

naast veel energie van de ICCer voor de praktische organisatie. Nu de werkgroep cultuur 

uit drie leerkrachten bestaat op de Bolster (bijna de helft van het team) zou dit te realiseren 

moeten zijn.  

 

De Dromenvanger, Oudheusden, voorloper vanaf 2013 

Op de Dromenvanger zit cultuureducatie inmiddels zo goed ingebed in het DNA van 

school, dat het hele afscheid van de schoolleider en kartrekker van De Cultuur Loper Harry 

van Hout in het teken van de kunsten stond. Dans heeft een prominente plek in het 

curriculum. Er is een mooie mix gevonden van domein 1, waarin de leerkrachten zelf 

danslessen geven aan de leerlingen, domein 2, waarbij de vakdocenten uit de lokale 

omgeving hun expertise delen en domein 3, de grote kunsten: elk jaar komt 

dansgezelschap De Stilte op school met een voorstelling met workshop voor de groepen 3, 

5 en 7. De mensen van het gezelschap zijn zeer te spreken over het enthousiasme, lef en 

verbeeldingskracht van de kinderen van de Dromenvanger.  

 

    

In 2017 is er een nieuwe schoolleider, Elly Sebregts en een nieuwe ICCer: Anne Nieuwkoop. 

Trefpunt heeft met de onderbouw en met de bovenbouw goede sessies gehad over De 

Cultuur Loper en de ambities van de Dromenvanger. 

 

  

Eerst kijken naar een voorstelling van De Stilte, dan zelf de vloer op 
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De Wilgen, Vlijmen, voorloper vanaf 2013 

De Wilgen heeft vanaf het 

begin ingezet op het 

ontwikkelen van het 

onderzoekend vermogen van 

de kinderen. Daarin hebben zij 

grote stappen gezet. De wens 

die voortvloeide uit de 

ontwikkelingen, is om door te 

pakken op talentontwikkeling.  

 

Niet alleen op het gebied van cultuureducatie, maar in alle vakgebieden. Doel is om het 

hogere orde denken aan bod te laten komen. Via De Cultuur Loper is gezocht naar een 

trainer die het team zou kunnen scholen in het in beweging zetten van talentontwikkeling. 

Het hele team van de Wilgen heeft in vier bijeenkomsten plus veel thuiswerk, zich geschoold 

onder begeleiding van professor Juliëtte Walma van der Molen.  Inmiddels hebben ICCers 

Jannie Koenen en Marga Pullens in de cultuurwerkgroep versterking gekregen in de 

cultuurwerkgroep met Bianca de Grouw.        

 

De Vlechter, Vlijmen, voorloper vanaf 2013 

Op de Vlechter hebben de kunstvakken een belangrijke plaats. Muziek zit vast in het 

programma, en de verschillende thema’s worden vaak met een theatervoorstelling door 

de kleuterjuffen ingeluid. De Vlechterateliers worden waar mogelijk georganiseerd, maar 

hebben een minder vaste plek dan de school wenselijk vindt. De Vlechter neemt 

logischerwijs eerst de tijd om de nieuwe onderwijsvorm, waarbij in units gewerkt wordt, te 

implementeren. Leerlingen worden niet meer op leeftijd ingedeeld, maar krijgen les op hun 

eigen niveau. De leerkracht krijgt een steeds meer coachende rol.  

 

De Vijfhoeven, Vlijmen, volger vanaf 2014 

Nav Topondernemers thema’s geformuleerd waarin de verschillende groepen aan het werk 

gaan. De Vijfhoeven is de eerste school waar we het IndicaTOREN spel uit De Cultuur Loper 

gespeeld hebben. Dit is een spel waarbij een recente cultuureducatieve activiteit ontrafeld 

wordt. Wat zat er eigenlijk in van de ambities van de school? Wat was een opvallend 

moment? Hoe zag dat er uit? Wat deed je 

(niet)? Hoe werkte dat? Aan welke 

competentie is er gewerkt? Wat zag je de 

kinderen doen? Er wordt tijdens het spelen 

van het spel letterlijk een toren gebouwd. 

Het spel zoomt steeds meer uit en eindigt 

met tips en handvatten voor de volgende 

les. Na de eerste keer heeft de school het 

spel in alle bouwen nogmaals gespeeld. 

“Het was een leuke en ontspannende 

manier om een creatieve les te bespreken”.  
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De Bussel, Vlijmen, volger vanaf 2014 

Met de tweekoppige nieuwe directie van de Bussel, moest opnieuw bekeken worden of de 

Bussel nog Cultuur Loper school wil blijven en 

zo ja: in welke vorm. De beide schoolleiders 

Alice van Beers en Yvet van de Sterren 

konden zich volledig vinden in het 

gedachtengoed van De Cultuur Loper. De 

ICCer Sharon Degen heeft zich inmiddels 

ook goed ingewerkt. De school is een 

samenwerking aangegaan met de 

harmonie Haarsteeg. De Bussel heeft samen 

met Trefpunt Heusden en de harmonie  

 

bekeken hoe we de muzieklessen ‘op zijn 

cultuurlopers’ kunnen inzetten. Beppie 

Schalken van de harmonie en Marjolein van 

Trefpunt Heusden hebben samen een studiemiddag voor het team gemaakt, waarbij 

Marjolein eerst een algemeen deel over cultuureducatie met het team zou delen, en 

Beppie deze materie middels muziek meteen praktisch zou maken.  

Door omstandigheden wordt deze studiedag doorgeschoven naar begin schooljaar ’18-

’19. De muzieklessen zijn wel van start, afwisselend gegeven door Beppie en de 

leerkrachten zelf.  

 

Het Kompas, Nieuwkuijk, volger vanaf 2016 

Verreweg het meeste tijd is besteed aan de grote ambities van de Bosbessenschool. 

Voormalig schoolleider Marieke Habraken is samen met de duurzaamheidsmedewerker van 

Scala Walter Tuerlings de coördinator van de Bosbessenschool. Omdat het team van Het 

Kompas toe is aan een kanteling in het onderwijs, omdat zowel Marieke als Walter beiden 

hun fysieke werkplek hebben op Het Kompas, omdat Het Kompas in een heel ruim 

schoolgebouw zit met veel buitenruimte leent deze school zich erg goed voor een grote 

onderwijsvernieuwing. De school zat al een tijdlang in een traject voor het vormen van een 

nieuwe missie en visie. Al met al bood dit kansen om cultuureducatie hierin een belangrijke, 

zo niet dragende rol in te geven.  

 

       

Vanuit haar ervaring als onderwijsvernieuwer, wilde Marieke inzetten op het creëren van 

een holding: een groep mensen die vanuit hun eigen kracht, ambitie en visie zicht 

verbonden voelen aan een verandertraject. Eén plus één is drie. Als er een holding 

gecreëerd zou kunnen worden, dan is een verandertraject niet meer afhankelijk van één 

Met een vertegenwoordiging uit alle bouwen lijn 

aanbrengen 

 

Voorbereidingen Hoe dan met onderwijsvernieuwer en Bosbescoördinator Marieke 

Habraken en lokale kunstenaars Ton Lammers en Monique Stieger 
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persoon, maar wordt het breed gedragen. In een holding voelt men zich veilig , is er ruimte 

voor niet weten, voor experiment en voor struikelen.  

Voor het creëren van deze holding is hulp in geroepen van Kunstbalie (voor de financiering) 

en van Pieter Mols, van Conterapunt voor het begeleiden van het proces. Er is een mooie 

groep mensen samengesteld: 2 leerkrachten, 2 ouders, de duurzaamheidsmedewerker, de 

schoolleider, de bestuursmedewerker onderwijs en grondlegger Bosbessenschool, de IBer, 

de medewerker BSO, 3 lokale kunstenaars en Trefpunt Heusden. 

 
 

In vier hele dagen is verkend waarover (kunst) onderwijs zou moeten gaan, in hoeverre dat 

noodzakelijkerwijs vastzit aan een schoolgebouw, hoe de omgeving erbij betrokken kan 

worden, wanneer leerlingen eigenaar worden van hun eigen leren. Het was een prachtig 

traject dat in blogvorm terug te lezen is en waarbij in de groepen 4 en 7 experimenten mee 

zijn uitgevoerd. Er is geëxperimenteerd, er is gestruikeld, maar er waren vooral successen te 

vieren. Ook op de jaarlijkse dorpsmarkt die plaatsvindt op het schoolplein zijn er allerlei Hoe 

dan activiteiten gerealiseerd: kinderen hebben TET talks gehouden over hun persoonlijke 

passies, er is een modeshow geweest van kleding van gerecycled materiaal, van het hele 

dorp is geïnventariseerd waar interesses liggen van dorpsgenoten die zij zouden willen 

delen of inzetten op school. De ouders hebben hier een database van ingesteld.  

 

Na de zomervakantie is onder begeleiding van Pieter Mols een teambijeenkomst geweest 

waarbij de opbrengsten gedeeld zijn, maar waar ook is opgehaald hoe het team 

tegenover een onderwijskanteling staat. Het team lijkt er klaar voor. Er is erg veel liefde voor 

leerlingen om ze te laten groeien op een manier die recht doet aan de kinderen.  

Het is wel spannend of er nu doorgepakt kan worden: of het team het aandurft om ‘op zijn 

Hoe dan’s’ te werken, of de nieuwe schoolleider de kanteling kan en wil dragen.  
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2.3.  Deskundigheidsbevordering 
 

ICC cursus 

Hoewel in 2016 een ICC cursus is aangeboden voor Heusdense leerkrachten, is er in 2017 

weer een cursus gestart. In eerste instantie zijn er drie leerkrachten uit Heusden aangesloten,  

maar uiteindelijk heeft de leerkracht van de Th.J.Rijkenschool Lindsey van de Wiel zich terug 

getrokken. Nu zijn er nog 2 leerkrachten van de Leilinde: Ria van Diem en Inèz Mimpen 

bezig met de cursus. Er zijn nu 8 scholen met een gecertificeerde ICCer, en 6 scholen 

zonder gecertificeerde ICCer. Niet het papiertje is op zich zo belangrijk, maar een ICC 

cursus is wel een gedegen opleiding waarmee een leerkracht zeer praktische én 

inhoudelijke handvatten krijgt om cultuureducatie binnen school vorm te geven.  

 

          

 

Workshop van Pinterest tot werkvloer 

In Maart 2017 is de workshop Van Pinterest tot werkvloer gegeven door Artisjok en Olijfje 

tijdens een Trefpunt café. Veel leerkrachten gebruiken Pinterest als inspiratiebron voor 

beeldende lessen, maar hoe kom je van een voorbeeld van Pinterest tot een goed creatief 

proces? De workshop is bezocht door 16 leerkrachten.  

 

Cultoer voor leerkrachten 

Tijdens een Scala studiedag heeft Trefpunt Heusden de kans gekregen om voor alle Cultuur 

Loper scholen het middagdeel in te vullen. Deze studiedag was een groot succes. Er is 

naast veel inspiratie, ook kennis 

opgedaan over de culturele 

competenties onderzoeken, 

creëren en reflecteren en de 

bijbehorende 

gedragsindicatoren. De dag is 

volledig vormgegeven door 

lokale kunstenaars in opdracht 

en samenwerking met Trefpunt 

Heusden. De inspirerende 

workshops zijn gegeven door 

Ton Lammers, Petra 

Schoonenboom, Eva de Man, 

Links ICC geslaagden met leerkrachten van de Bussel, de Duinsprong en Lambertus. Rechts de start van de 

ICC cursus 2017 met leerkrachten van de Leilinde en de Th.J. Rijkenschool 
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Sietske Oosthout, Nicole Oerlemans, Monique Stieger en Jan van de Sanden. Ter inleiding is 

er een pitch gehouden door Marcelle Hilgers van IDKR8. 

 

 
 

Kunstmest 

In mei hebben Trefpunt Heusden en Sietske van de Aleph gezamenlijk een inspirerende 

middag georganiseerd waarbij goede praktijkvoorbeelden centraal stonden. Aan het 

woord waren verschillende scholen die een structurele samenwerking hebben met de 

lokale omgeving: Elk jaar een andere kunstdiscipline centraal (Maria Kramer van Athena 

onderwijs ism de Aleph), de Theaterleerlijn (Theo Spiekermann van Olof Palme ism Sietske 

Oosthout van de Aleph), Muziekimpuls (Jan vd Sanden over muziekles op de 

Th.J.Rijkenschool), Literatuurproject Boekje open (Joyce vd Hooven van de Duinsprong ism 

Annique Heijmans en Gerdine Vermeulen van de bieb), Muziekimpuls (Dominique Habraken 

van de Vlechter ism Merel Levink van harmonie St. Cécilia). 

 

2.4.  De Domeinen 
 

De Cultuur Loper deelt de activiteiten voor kinderen als gezegd in, in drie domeinen, met 

elk hun eigen waarde. Domein 1 IN HUIS - De leerling verkent wat hij zelf in huis heeft en 

ontwikkelt zich als maker. 

Domein 2 MET DE CULTURELE OMGEVING - In interactie met zijn culturele omgeving 

ontwikkelt de leerling zich als deelnemer. 

Domein 3 UIT DE GROTE WERELD - In verbinding met kunst en cultuur uit de grote wereld 

ontwikkelt de leerling zich als publiek. 
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De domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein 

heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkeling van de leerling. Een stevige 

cultuureducatie leerlijn bestaat uit een goede balans van activiteiten uit de drie domeinen.  

 

Zoals in het beleidsplan genoemd is, vindt Trefpunt Heusden het van belang dat 

kunsteducatie niet ‘slechts’ als middel wordt ingezet voor de ontwikkeling van (culturele) 

competenties. De kunsten hebben ook een intrinsieke waarde. Ongeveer de helft van de 

scholen heeft in de achtjarige loopbaan van de kinderen één excursie ingebouwd om 

kennis te maken met de Grote Kunsten. Of er op school bijvoorbeeld wel aan 

kunstbeschouwing gedaan wordt, heb ik niet in beeld.  

Trefpunt Heusden heeft in 2017 voor de tweede keer een professionele dansvoorstelling 

geprogrammeerd voor alle groepen 7, in de Voorste Venne. Het besluit om dit te doen was 

gebaseerd op de aanname dat kinderen niet als vanzelf met podiumkunsten in aanraking 

komen, en zeker niet met moderne dans. Omdat in schooljaar ’16-’17 de voorstelling in 

december 2016 was, en in schooljaar ’17-’18 de voorstelling in januari 2018, hoort deze 

eigenlijk niet in het jaarverslag thuis.  

Trefpunt Heusden heeft op uitnodiging een bezoek gebracht aan de philharmonie 

zuidnederland. Dat heeft er in geresulteerd dat de philharmonie de première van haar 

nieuwe voorstelling Orpheus in de 

gemeente Heusden heeft gehouden. 

Het was nog niet gemakkelijk om dit voor 

voldoende leerlingen te doen, maar 

uiteindelijk hebben de leerlingen van de 

groepen 5 en 6 van de Bussel en de 

bovenbouwunit van de Vlechter de 

voorstelling gezien. Dat was erg 

bijzonder. Met een verteller en vier 

muzikanten zijn de kinderen 

ondergedompeld in een klassiek verhaal 

met klassieke muziek. Het werd erg goed 

ontvangen.  

 

 

2.4  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. In een tweedaagse sessie met de directeur en 

de educatief medewerker van centrum voor de kunsten de Aleph, is de visie op onderwijs 

van de Aleph geformuleerd. Het netwerk wordt voortdurend ververst.  

Trefpunt Heusden heeft in 2017 het initiatief onderzocht om een leerorkest op te starten. 

Omdat diverse scholen meedoen met de Muziek impuls, lijkt de tijd rijp. De Muziek impuls is 
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een financiële impuls om vakleerkrachten voor 3 

jaar de school in te halen. In deze 3 jaar moeten 

de eigen leerkrachten dusdanig geschoold 

worden, dat zij daarna zelf in staat zijn kwalitatieve 

muzieklessen te geven. Om het muziekonderwijs 

na deze drie jaren toch binnen de schoolmuren te 

houden, leek het een goed idee om te praten met 

de muziekscholen en verenigingen om te 

onderzoeken of wij (ook) een leerorkest kunnen 

starten. Uitkomst is voorlopig dat men best open 

staat voor een samenwerking met alle 

muziekverenigingen, mits Trefpunt daarin de kar 

trekt. Omdat dit een groot intensief karwei is, wat 

niet door één persoon gedragen kan worden, 

staat het idee even in de ijskast. 

Trefpunt Heusden is benaderd voor het opzetten van een naschoolse musicalklas op 

d’Oultremontcollege. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle samenwerking tussen de 

Aleph en d’Oultremontcollege. 

Aan het einde van 2017 is een regionetwerk ontstaan van intermediairs van De Cultuur 

Loper uit Midden-Noord Brabant. Hierin zijn naast Heusden intermediairs vertegenwoordigd 

uit Waalwijk, Geertruidenberg, Oosterhout, Loon op Zand en Woudrichem. Dit netwerk is 

ontstaan op verzoek van Kunstbalie. Kunstbalie heeft de opdracht alle aangesloten 

gemeenten te begeleiden voor De Cultuur Loper. Het aantal gemeenten is in 2017 bijna 

verdubbeld, maar het budget niet. Door ons te verenigen hebben we steun aan elkaar en  

kunnen we gezamenlijk regionale scholingsdagen organiseren voor de scholen. Kunstbalie 

houdt nauw contact. Wij hebben er voor gekozen om een gezamenlijke werkdag te 

organiseren, met daarin een uur voor overleg.  

Dit lijkt ons de meest efficiënte manier. We zoeken nog naar een grote camper die kan 

fungeren als mobiel kantoor. ☺ 

 

Cultoer 

Voor de vierde keer is de Cultoer georganiseerd in de vorm van twee karavaans met lokale 

kunstenaars die in ini-mini workshops van vijf minuten de kinderen laten zien wie zij zijn. In 

een half uur maken de kinderen kennis met 5 lokale kunstenaars in verschillende 

kunstdisciplines. Het is elk jaar een feest om te ontdekken hoe de kunstenaars met het 

thema aan de haal gaan. Het thema van dit jaar sloot aan bij de Kinderboekenweek: 

Gruwelijk eng. De lokale kunstenaars waren van de Aleph: Nicole Oerlemans (theater), 

Judith Rosema (beeldend), Lilian van Overbeek (theater), Ton Lammers (beeldend), Vijay 

Girdhari (dans), Eva de Man (beeldend), Jan van de Sanden (muziek) en Rita Campos 

(dans). Van de verenigingen waren er Beppie Schalken (harmonie St. Cécilia Haarsteeg) en 

Erika van Gessel (harmonie De Eendragt Nieuwkuijk). Leidi van Mook was er met theater en 

er was nog dansaanbod van Kim Goderie-Sproink (Studio Max), Daisy Damen (The Motion 

Creator) en Nikkie Habraken (Kix-dance). Vaste partners zijn ook Jorg van Broekhoven en 

Marjolein Peeters van atelier Fellenoord (beeldend), Thomas van Vliet (rap) en Joyce 

Kooreman en Gerdine Vermeulen van de bibliotheek.  

Het was voor het eerst dat we op één dag moesten uitwijken naar binnen op de 

donderdag. Dat vergde wat improvisatie, maar uiteindelijk is alles gelukt.  

 

Trefpunt was o.a. betrokken bij de onthullling 

van het kunstwerk aan de Halve Zolenroute 

door het ontwikkelen van idee, benaderen van 

scholen en kunstenaar 
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D’Oultre Dance 

De lustrumeditie van d’Oultre Dance was zeer geslaagd. Tien mooie acts van een goed 

niveau traden op. Van alle kanten hebben leerlingen de avond ondersteund met 

presentatie, techniek, ontvangst. Het aantal docenten dat meedoet met de docentendans  

groeit! Oud- leerling Laura van Bokhoven verzon de choreografie en leerde haar oud 

docenten hoe ze de heupen konden losgooien. Van de winnaars hangt weer een 

prachtige professionele foto in school.  
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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 2017 zijn er weer bijzondere workshops geweest. 

 

 

Oudheusden, de Dromenvanger 

 

 

 

     

titel kunstenaar discipline 
aantal deel-
nemers 

presentatie 

Tinguely 
de Aleph, Ton 
Lammers 

beeldend 19 film van resultaten 

Streetart 
Atelier Fellenoord, 
Jorg van Broekhoven 

beeldend, 
graffiti 

11 
life graffiti maken op de 
Dromen.Doen.Heusden 
dag 

Boomhut xxs 
de Aleph, Ton 
Lammers 

beeldend   15 foto's 

Dickens toneel 
Dickens Academy, 
Marja van Trier 

theater 
0, 
geannuleerd 

- 

3.  KUNST na school 



 

15 
 

 

Bij de workshop Streetart hebben we een mooie samenwerking gehad met de 

Dromen.Doen.Heusden dag. In de KUNST na school workshop zijn ontwerpen gemaakt die 

tijdens de Dromen.Doen.Heusden dag op panelen geschilderd zijn. Deze panelen staan op 

een prominente plaats om het plein van buurthuis De Schakel.  

  

Bekijk meer 

 

 

Vlijmen, Vliedberg, ’t Palet en de Vlechter 

 

titel kunstenaar discipline 
aantal 
deel-
nemers 

presentatie 

Tinguely de Aleph, Ton Lammers beeldend 9 film van resultaten 

Maak je eigen knuffel 
Atelier Fellenoord, 
Marjolein Peeters 

beeldend, 
vilten 

15 film van resultaten 

Boomhut xxs de Aleph, Ton Lammers beeldend   29 foto's 

Timmeren 
Atelier Fellenoord, Jorg 
van Broekhoven 

beeldend 30 foto's 

 

In Vlijmen is bij aanvang van het schooljaar een korte presentatie geweest voor de 

leerkrachten van ‘t Palet. Er zijn inmiddels zoveel nieuwe docenten dat niet iedereen meer 

even goed op de hoogte was van de inhoud van KUNST na school. Betrokkenheid van 

leerkrachten is een krachtig hulpmiddel in de werving. Het lijkt in de aantallen deelnemers 

effect gehad te hebben. Het blijft moeilijk meten of het ligt aan de werving, aan de inhoud, 

aan de eerste reactie van een paar kinderen, aan het tijdstip enzovoort. 

  

    
Bekijk meer 

 

Drunen, de Bolster 

 

titel kunstenaar discipline 
aantal deel-
nemers 

presentatie 

Levensgroot tekenen de Aleph, Eva de Man 
beeldend, 
tekenen 

2 - 
geannuleerd 

- 

http://www.trefpuntheusden.nl/oudheusden/
http://www.trefpuntheusden.nl/vlijmen/
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Maak je eigen knuffel 
Atelier Fellenoord, 
Marjolein Peeters 

vilten 16 filmpje van resultaten 

Dickens toneel 
Dickens Academy, 
Marja van Trier 

theater 
0, 
geannuleerd 

- 

Boomhutjes xxs de Aleph, Ton Lammers beeldend   4 foto's 

 

Deelnemersaantallen zijn zeer wisselend op de Bolster. Zoals dat ook in Vlijmen en in 

Oudheusden in de beginjaren was. De Dickensworkshop wordt komend jaar niet meer 

aangeboden. 

 

Bekijk meer 

 

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. In Vlijmen en in 

Drunen is er een grote golfbeweging zichtbaar. Soms is dit te wijten aan de inhoud, soms 

aan de manier van werven, het tijdstip van aanbod of een eerste reactie van kinderen in 

de klas. 

 

 

 

 

 

Ongeveer 3 x per jaar verschijnt een nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt verspreid onder 121 

belanghebbenden en geïnteresseerden. 

4. Communicatie en  

zichtbaarheid Trefpunt Heusden 
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aantallen deelnemers KUNST na school

Oudheusden Vlijmen Drunen

http://www.trefpuntheusden.nl/drunen/
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Trefpunt Heusden is actief op Facebook (Trefpunt PO: 

338 volgers, d’Oultre Dance 500 volgers), Instagram 

(Trefpunt 50 volgers en d’Oultre Dance 136 volgers) en 

Twitter (164 volgers).  

In 2017 is Trefpunt Heusden voor beide grote ‘Cultuur op 

koers’ bijeenkomsten van de gemeente als spreker 

aanwezig geweest. Daarnaast zit Trefpunt Heusden elk 

jaar in de jury van de voorleeswedstrijd van alle PO 

scholen. 
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- centrum voor de kunsten de Aleph. Met het aantreden van de nieuwe driekoppige 

directie zijn de banden met de Aleph aangetrokken. Trefpunt Heusden wordt intensief 

betrokken bij ontwikkelingen algemeen en over het onderwijs in bijzonder. Zo is in een 

tweedaagse sessie samen met Trefpunt Heusden de visie op onderwijs beschreven. Trefpunt 

Heusden had graag gezien dat de kunstdocenten van de Aleph zich zouden bijscholen op 

het gebied van De Cultuur Loper, maar de scholing die de Aleph inzet richt zich tot op 

heden breder dan alleen het onderwijs. Mocht er vraag komen vanuit de docenten dan is 

Trefpunt Heusden een samenwerkingspartner in het ontwikkelen van de scholing. 

 

- Andere kunst- en cultuuraanbieders uit de gemeente. Het netwerk wordt voortdurend ge-

updatet. 

 

- gemeente. Wethouder Wim van Engeland is voorzitter van de Stuurgroep en 

beleidsmedewerker Hans van der Heijden is tevens lid, vertegenwoordigt de gemeente bij 

informatieve bijeenkomsten en is en aanspreekpunt voor financiën. Daarnaast is met de 

komst van Judith van de Berg, coördinator Kunst & Cultuur (of: zoals ze zelf zegt: 

Mogelijkmaker van Kunst & Cultuur) de band verstevigd.  

 

- scholen PO, met name schoolleiders en ICCers 

 

- VO d’Oultremontcollege. Vooralsnog alleen met de organisatie van d’Oultre Dance, 

maar uitbreiding met de terugkeer van de Kick Off (een hele dag workshops in Drunen voor 

alle vierdejaars) zit in de koker. 

 

- Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Er is wederom een nieuwe educatief 

medewerker: Malu Kuhlmann. En daarmee ook nieuwe ideeën. 

 

- 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 34 

gebruikers van de regeling in 2017. In 2016 waren dit er 28 en in 2015 waren er 5. 

 

- Stichting Scala. Veertien van de zestien scholen vallen onder het bestuur van Scala. De 

communicatie verloopt doorgaans via Harry van Hout, maar er is in 2017 ook veel contact 

geweest met Frans van Buul. Met name door het bosbessenonderwijs en het traject Hoe 

dan op het Kompas. 

 

- Stichting Leergeld  

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

Daarnaast is Theo Nelissen van Stichting Leergeld met succes een kartrekker geweest in de 

lobby om de naschoolse verdiepingsworkshops in Vlijmen gefinancierd te krijgen. 

 

5. Samenwerking 
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- Provinciale en landelijke netwerken en inspiratie  

Trefpunt Heusden kiest zorgvuldig uit het forse aanbod van netwerkbijeenkomsten 

waarheen te gaan. In 2017 waren dit o.a.: bijeenkomsten intermediairs De Cultuur Loper 

Tilburg(2x), regionaal NICE (voorheen marktplaatsoverleg), een theater presentatie dag van 

Buro Bannink, bezoek aan de philharmonie zuidnderland, presentatie dag De Stilte, 

bijeenkomst over een nieuwe impulsregeling van de gemeente, bijeenkomsten 

relatiebeheerders Jeugdcultuurfonds (2x), SM Den Bosch erfgoedbijeenkomst 

Marjolein heeft de opleiding Cultuur & ik gedaan van het LKCA. 

Omdat Kunstbalie vanaf 2017 bijna een verdubbeling heeft in het aantal gemeentes die 

zich hebben aangesloten bij De Cultuur Loper, moet de coaching vanuit Kunstbalie anders 

worden ingericht. Met een vijftal collega’s uit het noorden van Midden-Brabant is overeen 

gekomen een maandelijkse gezamenlijke werkdag in te richten. Elke eerste maandag van 

de maand wordt er met zes intermediairs vanuit een steeds wisselende locatie gewerkt. Zo 

trachten we organisch tot het bundelen van krachtente komen waar het scholings- of 

inspiratiemomenten voor ICCer betreft of het voeren van gezamenlijke PR. Ook moet er 

intervisie gaan plaatsvinden.  

 

- 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. Trefpunt Heusden wil 

zich in 2018 beraden of er nog voldoende meerwaarde is om zich aan dit jeugdoverleg te 

binden. 

 

 

 

 

 

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

gematcht door de Provincie. Een deel wordt gegenereerd door een bijdrage van de 

deelnemers. Een deel is coördinatiekosten. 

KUNST na school wordt bekostigd door een bijdrage van Scala, van de Gemeente en door 

een bijdrage van de deelnemers.  

 

  

6.  Financiën 
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Kijkend naar het in 2017 geformuleerde beleidsplan, is er in 2017 gestaag gewerkt aan de 

missie. Op alle gestelde doelen is zichtbaar resultaat geboekt, met uitzondering van het 

doel de verbinding te maken tussen het primair en het voortgezet onderwijs. Hiermee zal in 

2018 een start gemaakt worden.  

 

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.   

Met de TalentOntdekFabriek Vlijmen is er een dergelijk initiatief, dat echter ontstaat uit de 

vraag vanuit de scholen. In 2018 moet bekeken worden hoe succesvol dit is, en hoe KUNST 

na school en TOF zich tot elkaar gaan verhouden. 

 

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 

Cultuur Loper scholen heeft Trefpunt Heusden te weinig zicht op het cultuuronderwijs op de 

verschillende scholen.  

Met de betrokkenheid van Trefpunt bij het formuleren van de visie op onderwijs, is er een 

innigere samenwerking ontstaan met dit kunstencentrum. Sietske Oosthout blijkt goed de 

taal van de scholen te spreken en tegelijkertijd de visie van de Aleph te bewaken: “de 

Aleph staat altijd voor het ontwikkelen van de creativiteit van de kinderen, dus als jullie nu al 

weten hoe het er uit moet komen zien is de Aleph niet jullie partner”. Dit verstaan scholen 

vaak beter dan de vraag: “aan welke competentie wil je precies werken”.  De Aleph heeft 

in 2017 een start gemaakt met het inzetten van scholing voor de docenten. Trefpunt had 

graag gezien dat de scholing zich meteen richtte op het onderwijs, maar voor nu is het 

vooral algemeen ingericht. Trefpunt Heusden wordt warm meegenomen in de scholing en 

het blijkt waardevol om de nieuwe mensen binnen de Aleph te leren kennen.  

Daarnaast heeft Marjolein samen met Sietske Oosthout (coördinator school en cultuur de 

Aleph) een cursus Indesign mogen doen. Er is door het jaar heen van alles vorm te geven. 

Nu nog veel oefenen. 

 

 

  

7. Blik vooruit 
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In 2018 

- Wordt er een gezamenlijke scholingsdag georganiseerd voor de regio Midden- Brabant 

(noord) 

- Wordt de Voorste Venne feestelijk heropend. Als het aan Trefpunt Heusden en de Aleph 

ligt in een feestweek met een KinderKunstFestival voor alle groepen 3 t/m 8 met 

aansluitend het Piekfestival 

- Komt er een nieuwe overlegstructuur met Scala. Harry van Hout is per 1 maart met 

pensioen, maar blijft wel onderdeel van de Stuurgroep cultuureducatie. Samen met 

Trefpunt Heusden komt er een tweejaarlijks overleg met drie vertegenwoordigers voor 

cultuur uit de drie clusters, te weten Elly Sebregts, Heidi Smits en een derde (vacature). In 

deze overlegmomenten worden de langere termijn dingen besproken en 

overkoepelende besluiten genomen.  

- Wordt verkend wat Trefpunt Heusden kan betekenen in de verbinding van 

cultuureducatie tussen het primair en het voortgezet onderwijs 

 

 

 

 

 

 

  

 


