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Inleiding
In het kader van de Impuls Brede Scholen, heeft de gemeente Heusden aangehaakt op de rijksregeling, met het
organiseren van combinatiefuncties. In beginsel is het principe van het aanstellen van een functionaris die voor
meerdere partijen iets kan betekenen bedacht voor sport. Kinderen in Nederland moeten meer bewegen.
OC&W heeft hierin een kans gezien om kinderen middels eenzelfde constructie vaker met kunst en cultuur in
aanraking te brengen. De rijksoverheid biedt de gemeente de mogelijkheid de functies te realiseren met in het
eerste jaar 100% financiering van de salarissen en het tweede en volgende jaren 40 %. Heusden is in 2008
gestart met het aanstellen van één combinatiefunctionaris sport (1 fte), en in september 2009 zijn nog een
combinatiefunctionaris sport ( 1 fte) en een combinatiefunctionaris cultuur (0,83 fte) van start gegaan.
Dit verslag omvat het deel van de combinatiefunctionaris cultuur. In een helder kader van locaties en
kwantiteit is in de pilotperiode van een schooljaar de functionaris van start gegaan.
Gekeken naar de aard van de diverse wijken en na gesprekken met schoolbesturen is besloten in de
pilotperiode op drie plaatsen in de gemeente Heusden van start te gaan: in Drunen op d'Oultremontcollege, in
de wijk Vliedberg in Vlijmen en in de wijk Oudheusden. In Vlijmen wordt gewerkt met de basisscholen 't Palet
en de Voetius School. In Oudheusden wordt gewerkt met vier basisscholen, te weten OBS De Nieuwenrooy, De
Romeroschool, SBO De Leilinde en CBS De Fontein.
Binnen één schooljaar zou er drie keer op deze drie locaties een workshopronde moeten plaatsvinden.
In dit inhoudelijk verslag leest u hoe dit verlopen is.

Marjolein van den Akker
Combinatiefunctionaris cultuur Gemeente Heusden
Juli 2010
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Organisatie
Landelijk is niet vastgesteld hoe het werkgeverschap geregeld moet worden. De combinatiefunctionarissen
werken in twee gebieden: het onderwijs en verenigingen/ instellingen of aanbieders. In Heusden zijn de
combinatiefunctionarissen sport ondergebracht bij Stichting De Schroef: een samenwerkingsverband tussen
sportverenigingen en het d'Oultremontcollege in Drunen. Voor de combinatiefunctionaris cultuur is besloten
deze te laten aansluiten bij het reeds bestaande Trefpunt Cultuureducatie. In de Stuurgroep van Trefpunt
Cultuureducatie zijn vertegenwoordigd: de gemeente (beleidsmedewerker en wethouder: deze laatste is
tevens voorzitter), directeur van de bibliotheek, directeur en adjunct-directeur van 2 basisscholen, directeur
van de Aleph, de voorzitter van de sectie beeldende vakken van het d'Oultremontcollege, de
marktplaatscoördinator en de combinatiefunctionaris cultuur.
Vanuit het Trefpunt wordt ook de marktplaatscoördinator aangestuurd. Omdat Trefpunt Cultuureducatie geen
rechtspersoon is, is besloten het formeel werkgeverschap uit te besteden aan het centrum voor de kunsten de
Aleph. Ook de fysieke werkplek van de combinatiefunctionaris bevindt zich daar. De voordelen van deze plek
zijn groot: ook de marktplaatscoördinator houdt hier kantoor, waardoor de kruisbestuiving tussen
marktplaatscoördinator en combinatiefunctionaris optimaal kan zijn. Uiteraard bevindt zich in de Aleph ook
een groot aantal kunstenaars en docenten die eventueel ingezet kunnen worden voor het aanbod. Ook het
gebruik van gereedschappen en materialen kan efficiënt ingezet worden.

Doelen
Het voornaamste doel van de combinatiefunctie cultuur is kinderen en jongeren (4-18 jaar) vaker in aanraking
te brengen met kunst en cultuur ná schooltijd. De combinatiefunctionaris moet een coördinerende rol hebben.
Er ontstaat een netwerk tussen scholen en aanbieders.
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Samenwerking
Stuurgroep Trefpunt Cultuureducatie
Middels een zeswekelijks overleg blijft de Stuurgroep op de hoogte van de activiteiten van de
combinatiefunctionaris. De combinatiefunctionaris cultuur legt verantwoording af aan Trefpunt
cultuureducatie.
Marktplaatscoördinator
Ad hoc wordt er veel informatie uitgewisseld tussen de marktplaatscoördinator en de combinatiefunctionaris.
Plan is deze uitwisseling, en ook de uitwisseling met de educatief medewerker van de Aleph structureel en
vierwekelijks te maken
ICCers en directie Primair Onderwijs
De combinatiefunctionaris heeft na een kennismakingsronde, steeds vóór een nieuwe ronde van start gaat,
overleg met de interne cultuur coördinator of directie van de basisscholen. In het overleg wordt de afgelopen
ronde geëvalueerd, de inhoud van de nieuwe plannen besproken en afgesproken hoe en wanneer de werving
plaats gaat vinden.
Voorzitter vakgroep beeldende vakken d'Oultremontcollege
Binnen d'Oultremontcollege is er een goed en intensief contact met de voorzitter van de vakgroep beeldende
vakken. Inhoudelijk en praktisch is er veel ondersteuning. Op d'Oultremontcollege is een goed contact
ontstaan met de complete vakgroep beeldende vakken en muziek.
Als nevenactiviteit coördineert de combinatiefunctionaris het contact tussen de bibliotheek en
d'Oultremontcollege. Er is gepoogd een leesclub op te zetten en de voorbereidingen voor een schrijversbezoek
omkleed met randprogrammering in december 2010 zijn in gang gezet. Daarvoor is regelmatig overleg met de
vakgroepcoördinator Nederlands en de mediathecaris. Binnen de school wordt een grote musical met
leerlingen gerealiseerd. De combinatiefunctionaris heeft in deze een adviserende rol en zit aan bij de
vergaderingen.
Kunst- en cultuuraanbieders
Er is intensief contact met centrum voor de kunsten de Aleph. Afdelingshoofden en directeur zijn inhoudelijke
sparringpartners. Bovendien wordt er geput uit de kunstenaardocenten die ook voor de Aleph werken. Er is
contact met de bibliotheek in Drunen in verband met samenwerking met d'Oultremontcollege en voor
presentaties van diverse workshoprondes.
Verder is er contact en wordt er samengewerkt met harmonie St. Cécilia en harmonie De Eendracht (zie
Inhoud activiteiten). Ook wordt geput uit eigen netwerk vanuit de theaterwereld voor deskundigen die de
workshops kunnen geven op gebied van toneel, muziek en film.
Stichting Utopia
Met het bestuur van Stichting Utopia is regelmatig overleg over het jongerenbeleid in Drunen.
De wijk
In de meest ruime zin van het woord wordt de wijk zoveel mogelijk de bij de activiteiten betrokken. Zo zijn er
workshops gegeven in het buurthuis van Oudheusden, worden in de bibliotheek van Oudheusden exposities en
presentaties gehouden, mogen er beeldhouwwerken staan in de etalages van allerlei winkels in Vlijmen
Vliedberg en wordt het jongerencentrum Utopia in Drunen gebruikt als podium voor presentaties.
Buurtgenoten worden op de hoogte gehouden middels berichten in lokale kranten en soms wordt er ook
geflyerd in de buurt.
Combinatiefunctionarissen sport
Er is een driewekelijks overleg met de drie combinatiefunctionarissen van Heusden. Men houdt elkaar
inhoudelijk op de hoogte en de planning wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
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Inhoud activiteiten
In het voortraject is er een nulmeting geweest, die de stand van zaken rondom de deelname aan sport en kunst
en cultuur in kaart gebracht heeft. Hoewel het lastig is een onderzoek te doen dat zowel voor sport als voor
kunst en cultuur past, konden uit de conclusies en aanbevelingen bruikbare aanwijzingen meegenomen
worden.
Er is gestart met het bedenken van een naam die goed klinkt, de lading dekt en helder is. Daaruit is de term
Kunst na school ontstaan. Er is een pakkend en herkenbaar logo ontwikkeld. Inmiddels gebruiken ook de
combinatiefunctionarissen sport de term Sport na school.
Op alle drie de locaties is getracht een aanbod te creëren dat enerzijds aansluit bij het binnenschoolse aanbod,
maar anderzijds juist iets biedt wat binnen de schoolmuren lastig te organiseren is. Bijvoorbeeld omdat de
klassen te groot zijn, de voorbereidingen en opruimwerkzaamheden te intensief, het materiaal te grof is etc.
Dat heeft geresulteerd in de volgende workshops:

Drunen: d'OUltremontcollege

1. Plankgas de vloer op!

In 5 repetities van 2 uur heeft regisseur Sofie van der
Vleuten met 2 groepen leerlingen van jaar 1 t/m 4, 2 korte
voorstellingen gemaakt: een bizar sprookje (“Rabarber”,
een versie van Assepoester gemaakt door Sofie) en
“Romeo en Julia” vanuit een heel bijzondere hoek bekeken
(bewerking van Sofie). Leerlingen konden zelf input geven
over de vorm en meedenken over kostuums en
toneelbeeld. Bij de generale repetitie heeft theatermaker
Willem Schouten een stuk eindregie gedaan.

Ik vind het echt super leuk om te doen. Als het aan mij lag duurde het nog veel en
veel langer. Ik kreeg erg leuke reacties, ze vonden het allemaal erg leuk. Zoiets mag
best vaker georganiseerd worden. Op het podium staan is echt super. Dit is wat ik
wil. Groetjes, Laurie Kolmans. (V4d, Romeo & Julia)

Presentatie: in een abstract decor op het podium van de grote aula hebben de leerlingen twee voorstellingen
gegeven voor een 90-koppig publiek. De techniek werd verzorgd door een 4 de jaars leerling die zichzelf had
aangeboden hiervoor. De leerlingen zelf en het publiek waren razend enthousiast.
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2. Take 2

Vanuit een schoollokaal heeft filmmaker Ruut van
der Beele leerlingen wegwijs gemaakt in de wereld
van de (zeer) korte film. Ruut heeft een aantal
films, gemaakt door jongeren, laten zien. Aan de
hand daarvan is de theorie uitgelegd. Vanaf de
tweede workshops moesten de leerlingen ook zelf
werken aan een eigen film (scenario, draaiboek
etc). De 4de workshop was het daadwerkelijk filmen
met gehuurde camera’s. Ruut heeft een grove
montage gemaakt nav de geschoten beelden met
handleiding van de leerlingen en hun aangeleverde
muziek. De montage is besproken en eventueel
aangepast.
Presentatie: in jongerencentrum Utopia zijn de zes films vertoond op groot doek, voor 40 man publiek. De
films werden goed ontvangen. Alle deelnemers kregen een DVD met de films mee naar huis.

Ik vond het echt heel erg leuk om te doen! Het was meer dan dat ik er van verwachtte want de filmpjes
zijn echt leuk geworden. Bijna alles ging goed, het schrijven, het filmen!! Alles. Ik had wel liever nog wat
meer lessen gehad zodat we wel wat meer konden leren over de echte film wereld, want ik heb veel
geleerd in de eerste les, maar daarna zijn we vooral met de eigen film bezig geweest, maar ik moet wel
zeggen dat Ruut goed uitlegde en ons ook goed tips gaf voor onze film. Ik had al wat met video en
opnemen dus ik vond het super dat er nu een workshop van kwam. En ja de film avond, die was echt
geslaagd, super. Ik vond het leuk! Bedankt! Groetjes van Bas Menting (Film: Leeks on school, met Pepijn
Hikspoors en Tom Daane)

Voor de 3de ronde Kunst na school Popband waren slechts 4 aanmeldingen. In overleg met de docent die de
workshops zou geven en met de school, is besloten deze workshopronde na de zomervakantie opnieuw aan te
bieden. Het
gebrek aan aanmeldingen was voornamelijk te wijten aan de tijd van het jaar: in juni waren er tal van
activiteiten op school, ook op het creatieve vlak.
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Vlijmen: Basisschool 't Palet en Voetius School

1. Beesten en beelden

In 6 weken hebben de kinderen onder
leiding van kunstenaar Ton Lammers
een compleet beeldhouwproces
doorlopen. Van een (slapend)
kleibeest maken, daar een mal
omheen maken, uitkrabben,
volgieten, weghakken en schilderen.

Brent en Jay zijn allebei erg enhousiast! Jay vond het
erg vet!!Ze vonden allebei het hakken het allerleukst
maar de rest vonden ze ook erg leuk.Het resultaat is
ook heel mooi geworden.Bedankt voor jullie inzet!
Groetjes,Renate,Brent en Jay de Bie.

Presentatie: alle beesten zijn geëxposeerd in het plaatselijke winkelcentrum, in 13 etalages. In alle etalages was
op eenzelfde manier een plek gecreëerd voor de beesten: witte sokkels en een gouden kader op de ruit
geplakt. Een grote gouden lijst met foto’s van de kinderen aan het werk hing in een leegstaande winkel en het
werd onthuld door de directeuren van beide basisscholen.
2. Roffelende ritmes

Opzet was om workshops trommelen te
geven, op van alles, behalve trommels. Er is
ritme gemaakt met harde bezems, 2 groottes
blikken emmers en kliko’s. De drummerfilosoof die de workshops leidde, Silvester van
Rijckevorsel, had behoorlijk snel een erg goed
contact met de kinderen en paste zich snel
aan aan het niveau. In 4 keer is een korte
presentatie bedacht.
Presentatie: een mini-concert, samen met de
jeugdafdeling van Harmonie St. Cécilia.
Vooraf aan het concert is er 3 kwartier samen
de harmonie gerepeteerd. De dirigent moest
even schakelen (want: trubbelig en luid!!)
Maar pikte het enorm goed op. Uiteindelijk is er een ontzettend leuk concert gegeven voor ongeveer 50 man
publiek.
Thom (Werker) vond de workshops geweldig om te doen. Ook al was
hij de jongste. Hij heeft ervan genoten. Het optreden als afsluiting
was echt een topper! Een hartstikke leuk initiatief.
Groeten, Jacqueline Janssen.
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3. Verf en veren

Thijs vond de cursus erg leuk, maar af en toe ook een beetje moeilijk.
Thijs vond Janus goed uitleg geven, en af en toe een beetje streng.
Thijs vond het wel jammer dat het " konijnen schilderij " niet bij de voetiusschool komt te
hangen, baalt hier wel een beetje van, omdat hij veel heeft mee geholpen met het schilderij te
maken. Thijs heeft geen interesse in een vervolg cursus.
Groetjes Thijs Bohncke.

Kinderen zijn met kunstenaar Janus Metsaars bezig geweest met het vormgeven van hun favoriete dieren. Die
hebben ze getekend, geschilderd, en buiten hun omgeving erbij getekend. Uiteindelijk hebben ze samen een
groot schilderij gemaakt (twee groepen, dus twee schilderijen) dat op 2 plaatsen in de wijk moet komen
hangen.
Presentatie: In de voormalige MAVO aan de Parklaan is een expositie ingericht van de tekeningen, kleine
schilderijen en de twee grote schilderijen. De kunstenaars zelf (de deelnemende kinderen) hebben de grote
schilderijen onthuld voor zo'n 40 belangstellenden. Een deel van de expositie was nog een paar weken vanaf de
buitenkant van het gebouw te bewonderen.
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Oudheusden: OBS De Nieuwenrooy, De Romeroschool, CBS De Fontein, SBO De Leilinde

1. Maak 'n animatiefilm

Onder begeleiding van animator Niek Castricum leerden kinderen in
4 korte workshops met verschillende technieken eenvoudige
animatiefilms maken: zelf tekenen, met gekleurd papier en
splitpennen, met kleifiguurtjes en met zichzelf in de hoofdrol.
Presentatie: Niek heeft na afloop van de 4 workshops alle films dwars
door elkaar heen gemonteerd met een ontzettend vrolijk muziekje er
onder waardoor er een bonte en erg vrolijke film ontstaan is.
Deze film is gepresenteerd in de bibliotheek van Oudheusden tijdens De kortste filmavond ooit. Er waren 90
mensen in het publiek aan ouders, oppassen, opa's, oma's, buren, juffen enzovoort.

Sterre vond het helemaal geweldig, ze vind het jammer dat het
niet meer is! De dvd kijkt ze elke keer, het was zeer geslaagd!
Wij haar ouders vonden het ook heel leuk! Gr sterre van der Loo

2. Verfraai je fietsframe

Twee groepen Kinderen mochten onder begeleiding van Janus Metsaars zelf een ontwerp maken voor hun
eigen fiets of step (of die van hun moeder). Ter inspiratie werden ze bevraagd naar favoriet land en favoriet
dier. Dan moesten eerst de stickers eraf, dan schuren, grondverven, basiskleuren erop waarna de patronen
erop geschilderd werden.
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Ik vond de lessen erg leuk. Het was best wel een beetje moeilijk. Janus legde het wel goed uit en daarom
lukte het toch! Mamma hoefde helemaal niet te helpen. Ik zou best nog wel een keertje willen. De optocht
heb ik niet meegefietst want dat durfde ik niet. Groetjes, Eloise

Presentatie: met Harmonie de Eendracht uit Heusden voorop zijn de kinderen er in een feestelijke optocht
door de wijk gefietst. Omdat langs de route alle bewoners middels flyers op de hoogte waren, waren er erg
veel gezichten achter de ramen die de tocht gezien hebben.

3. Buiten gewoon kunstig
Samen met de Amsterdamse kunstenares Sanne Groen hebben we vier verschillende plekken gezocht rondom
Oudheusden waar de natuur divers genoeg is om land-art te creëren: de wallen bij de vesting (net gemaaid
toen we er waren: het lange gras nog niet opgeruimd dus erg veel materiaal), bij een industrieterrein in
Heesbeen tussen sloten, in het bos in het kreupelhout met veel gekapte bomen en losse takken en als laatste in
de Poort van Heusden, het voormalige het Land van Ooit. Sanne heeft de kinderen gevolgd (met camera) en is
afgegaan op hun inventiviteit en creativiteit.

Presentatie: in de bibliotheek van Oudheusden is een kleine foto-expositie ingericht. Middels een
diavoorstelling heeft Sanne het 40-koppige publiek door het proces gepraat. De deelnemers mochten een
ingelijste foto van henzelf mee naar huis nemen.

Demi en Mandy hebben voor de eerste keer meegedaan aan kunst na school. Elke keer kwamen ze
dolenthousiast thuis!! Het maakte niet uit of het regende, ze waren altijd vol verhalen!! De presentatie
vond ikzelf erg goed, niet te lang maar wel dat je een goed beeld kreeg van wat ze zoal gedaan hadden.
Volgend jaar zie je Demi en Mandy zeker terug. Bedankt voor alle goede zorgen. Angélique Brouwers
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Cijfers
Totaal aantal deelnemers van afgelopen schooljaar is 151.

Aantal deelnemers
35
30
Beesten en beelden (29)
25

Roffelende ritmes (9)
Verf en veren (19)

20

Maak 'n animatiefilm (24)
15

Verfraai je fietsframe (18)
Buiten gewoon kunstig (18)

10

Plankgas de vloer op! (16)
5

Take 2 (19)

0
Vlijmen

Oudheusden

Drunen

Verdeling in leeftijdsgroepen
6
5
4
3
2
1
0
Vlijmen

Oudheusden
onderbouw

middenbouw

Drunen
bovenbouw

Onderbouw = primair onderwijs (PO) groep 3 en 4, voortgezet onderwijs (VO) klas 1 en 2
Middenbouw = PO groep 5 en 6, VO klas 3 en 4
Bovenbouw = PO groep 7 en 8, VO klas 5 en 6
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Aantal deelnemers die vaker meedoen
12
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6
4
2
0
1ste ronde

2de ronde
1ste keer

3de ronde
2de keer
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Reflectie en vooruitblik
Terugkijkend op het afgelopen schooljaar mag geconcludeerd worden dat het een zeer succesvolle pilot was.
De samenwerking met de verschillende partijen werkte goed en er zijn bijzondere projecten gerealiseerd.
Foto's, films, presentaties waarbij de trotse gezichten van de deelnemers boekdelen spreken zijn tastbaar,
maar geven niet een in een grafiek te vangen resultaat. Vaak raken de deelnemers zeker "geïnfecteerd" door
kunst, maar uit zich dat pas veel later in het leven weer. Zonder een 1-meting is moeilijk te achterhalen of
deelnemers vaker een museum of een theatervoorstelling bezoeken, of anders naar reclame-uitingen kijken, of
meer genieten van muziek.
Wat wel te meten is, is het aantal kinderen die vaker meedoen met Kunst na school. Het aanbod is echter
divers en dus is het lastig om na te gaan of deelnemers door willen in een bepaalde richting. Wellicht kan de
voorzichtige conclusie getrokken worden uit de tabellen dat leerlingen van het voorgezet onderwijs beter
weten waar ze aan beginnen en specifieker kiezen dan kinderen uit het primair onderwijs. Deze laatste groep
gaat voor de ervaring, staat (meer) open voor wat voorbij komt.
De pilotperiode wordt verlengd tot en met december 2010. Het is belangrijk dat er continuïteit blijft in de
Vlijmen en Oudheusden waar nu gewerkt wordt. In deze wijken wordt gretig gebruik gemaakt van het aanbod.
Voor de deelnemers blijkt het belangrijk dat de fysieke afstand kort is, en de drempel laag blijft. De
deelnemersbijdrage was tot nu toe laag: tussen de € 1,- en de € 2,50 per workshop.
Indien mogelijk zou er een uitbreiding kunnen zijn naar andere wijken en scholen binnen de gemeente
Heusden. Blijkbaar is het wel erg zichtbaar wat er gebeurt, want bij de laatste workshopronde in Vlijmen
hebben al twee kinderen van andere scholen meegedaan omdat ze zo enthousiast zijn over het aanbod.
Voor het d'Oultremontcollege geldt dat er intensief geworven moet worden. Kunst na school moet nog een
naam opbouwen. Voor deze leerlingen geldt dat er geconcurreerd moet worden met een veelheid aan
buitenschoolse zaken als vrienden, bijbaantjes, sporten etc. Het bestaansrecht is evident, maar daarvan moet
ook de leerling nog meer doordrongen worden.
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