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1.

Inleiding

Dit verslag geeft een inhoudelijk en financieel overzicht van de werkzaamheden van de combinatiefunctionaris
cultuur in de gemeente Heusden over 2011. Per schooljaar worden onder de noemer KUNST na school vier
workshoprondes georganiseerd voor kinderen uit het basisonderwijs in de kernen Oudheusden en in Vlijmen
Vliedberg en voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs te weten het d'Oultremontcollege in Drunen. In 2011
zijn er in totaal negen workshops georganiseerd.

Marjolein van den Akker
Combinatiefunctionaris cultuur Gemeente Heusden
Februari 2012
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2.

Organisatie

De Marktplaats in Heusden biedt onderdak aan de marktplaatscoördinator en de combinatiefunctionaris
cultuur. Het Trefpunt is echter geen rechtspersoon en derhalve ligt het formele werkgeverschap voor beide
werknemers bij centrum voor de kunsten de Aleph. Het Trefpunt blijft wel inhoudelijk en financieel
eindverantwoordelijk. Een keer per zes weken is er een overleg tussen de stuurgroep van Trefpunt en de
marktplaatscoördinator en de combinatiefunctionaris cultuur. In de stuurgroep zitten: de wethouder cultuur
(voorzitter), de directeur van de bibliotheek Heusden, de directeur van het theater, een beleidsmedewerker
cultuur van de gemeente, de directeur van een basisschool, een leerkracht uit het primair onderwijs, een
docent beeldende vakken van het voortgezet onderwijs en de directeur van het centrum voor de kunsten.

3.

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. Het aanbod van en deelname aan naschoolse cultuur wordt
uitgebreid. De combinatiefunctionaris moet een coördinerende rol hebben. Er ontstaat een netwerk tussen
scholen en aanbieders.
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4.

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
Er wordt veel informatie uitgewisseld tussen de marktplaatscoördinator en de combinatiefunctionaris. In 2011
is een gezamenlijk beleidsplan geschreven voor 2012 - 1016.
Interne Cultuur Coördinatoren en directie Primair Onderwijs
De ICC-ers van de betrokken scholen zijn steeds aanspreekpunt voor de combinatiefunctionaris. Inhoudelijk en
praktisch overleg is er wanneer nodig.
Cultuurcoördinatoren 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. Doordat sinds schooljaar 2011-2012 het vak muziek op
d'Oultremontcollege is komen te vervallen, springt KUNST na school, in samenwerking met de muziekafdeling
van de Aleph op verzoek van de directie in dit gat. Leerlingen komen op deze manier toch op een kwalitatieve
manier in aanraking met muziek. De Aleph heeft in september een grote flashmob georganiseerd waar KUNST
na school aan meegewerkt heeft en verder wordt er een start gemaakt met een Schoolband in 2012. De grote
aula van d'Oultremontcollege is van november 2011 tot en met januari 2012 ingericht als expositieruimte voor
de resultaten van twee workshops van KUNST na school.
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. Inmiddels is er
dankzij samenwerkingsprojecten een goed contact ontstaan tussen de bibliotheek van Drunen en
d'Oultremontcollege. KUNST na school maakt regelmatig gebruik van de bibliotheek in Oudheusden voor
presentaties. Met het Creatief Centrum van Heusden is een goed contact: daar is weer een KUNST na schoolworkshop gestart in december 2011.
- De wijk
In de meest ruime zin van het woord wordt de wijk zoveel mogelijk de bij de activiteiten betrokken. Zo is er een
workshop Dans! gegeven in buurthuis de Schakel van Oudheusden, in de leegstaande Coop aldaar gebruikt
voor een workshop Beeldhouwen die erg veel troep gaf. In Caleidoscoop, de multifunctionele accommodatie
van Vliedberg, is altijd ruimte om te presenteren. In de hal was een concertje van zangers en in de Mandekijn
(de grote zaal) was de voorstelling van Theater maken. De Poort van Heusden bood het prachtige decor voor
een grote Circustheaterdag die de vier combinatiefunctionarissen cultuur en sport gezamenlijk organiseerden.
- Combinatiefunctionarissen sport
Er is een vijfwekelijks overleg tussen de vier combinatiefunctionarissen van Heusden. Men houdt elkaar
inhoudelijk op de hoogte en de planning wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd.
Vrijwilligerssteunpunt Heusden/ Waalwijk
Er is contact met Debby Franssen over schoolmaatschappelijke stages. De combinatiefunctionaris heeft haar
contacten aangewend om scholen op de hoogte te brengen van de het bestaan van maatschappelijke stagiaires
en KUNST na school heeft zelf ook een vacature uitgezet. In 2010 heeft KUNST na school twee
maatschappelijke stagiaires gehad van de Walewyc in Waalwijk en dit jaar is er een maatschappelijke stagiaire
van d'OUltremontcollege.
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5.

Inhoud activiteiten

5.1 Drunen
d'Oultremontcollege

Door: Sylvy van Bochove. Data: 27 april, 11 mei
Duur: 5 uur. Locatie: d'Oultremontcollege
Aantal deelnemers: 24. Aantal groepen: 2
Leerlingen kregen een korte theoretische introductie over belichting, beweging, kaders, compositie. Daarna zijn
er met verf achtergronden geschilderd die later gebruikt werden als achtergrond voor de portretfoto's.
Vervolgens ging een deel van de leerlingen scènefoto's maken bij de repetitie van de schoolmusical Greased en
een deel ging elkaar portretteren. Het maken van scènefoto's bleek erg lastig. Er was geen goed theaterlicht en
de camera's waren niet zwaar genoeg om goede actiefoto's te maken. De tweede groep heeft dit onderdeel
niet meer aangeboden gekregen.
Met de portretfoto's zijn de leerlingen aan de gang gegaan om deze met een fotobewerkingsprogramma op de
computer te bewerken tot originele kunstzinnige profielfoto's. Alle deelnemers hebben een uitvergroting van
de resultaten gekregen.

Ik vond het erg leuk om mee te doen en ben zeer benieuwd naar het eindresultaat! Wat ik
jammer vond was het bewerken van de foto's: de uitleg ging voor mij te snel en de tijd
in het algemeen was ook een beetje krap. Ik had liever meer tijd gehad voor het
fotograferen dan voor het bewerken. Verder was het leuk om een eigen achtergrond te
maken en dat ik mijn eigen camera mee kon nemen. Groetjes, Emma van der Heijden.
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Door: Petra Frissen. Data: 7, 14 en 21 oktober.
Duur: 4,5 uur. Locatie: Centrum voor de kunsten de Aleph
Aantal deelnemers: 39. Aantal groepen: 3
Presentatie: expositie grote aula d'Oultremontcollege

Deelnemers brachten kledingsstukken mee die op de nominatie stonden om weggegooid te worden. Petra
Frissen, modeontwerpster uit 's-Hertogenbosch, kende de technieken en tips om in korte tijd de kleding een
totaal nieuwe uitstraling te geven. Door middel van strijk- en plaktechnieken, vlechten, knippen en stikken
werden er zeer originele kledingsstukken vervaardigd. Aan het einde van de middag werden de dames als
echte modellen gefotografeerd door Margo Rave.
Uitvergrotingen van deze foto's waren van november tot en met 19 januari te zien in de grote aula van
d'Oultremontcollege.

ik vond het een erge leuke en creatieve workshop en het eten was geweldig! Van
de fotoshoot had ik iets meer verwacht, het shirt vind ik echt heel mooi
geworden, voor herhaling vatbaar....super bedankt.
groetjes Hilde van Engelen
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Door: Frits Peeters. Data: 10 en 17 november.
Duur: 4,5 uur. Locatie: Centrum voor de kunsten de Aleph
Aantal deelnemers: 23. Aantal groepen: 2
Presentatie: expositie in de grote aula d'Oultremontcollege
Wat een stad representeert is voor iedereen anders. Met al je zintuigen wijd open kunnen beeld, geluid en
geur indringend op je inwerken. Frits Peeters is een kunstenaar uit 's-Hertogenbosch die zich onder andere met
de stad bezighoudt in zijn werk. Aan leerlingen werd de mogelijkheid geboden een eigen stad te creëren op
groot doek. Met technieken die Frits Peeters ook in zijn eigen werk gebruikt en onder zijn inspirerende
begeleiding! Er werd geschilderd, gesneden, geknipt, geplakt, gespoten, gestempeld tot er een collageachtig en
persoonlijk, dynamisch stadsbeeld ontstond. In één middag leerden de deelnemers zich te verbeelden wat een
stad voor hen betekent. Uiteraard werd het werk eerst op school geëxposeerd voordat het mee naar huis
genomen mag worden.

Ik vond de workshop echt heel erg leuk, ik vond het ook zo leuk dat jullie er zo veel
moeite voor deden om ons een leuke middag/avond te bezorgen, en dat voor niets! De
technieken die ik heb geleerd van Frits vind ik erg bijzonder, want eigenlijk had ik er
nooit zo bij stil gestaan dat je ook gewoon met een tandenborstel hele leuke dingen kunt
doen. Ik ben persoonlijk nogal druk in de week dus ik vond het wel fijn dat het gewoon
in 1 keer werd gedaan. Ik vond het ook fijn dat het zo’n energieke man was (ik weet niet
of jullie op het karakter van hem hebben gelet…), want als het zo’n zuurpruim was of zo
is dan avond ook al gelijk een stuk minder leuk. Kort samengevat, ik vond het een
geweldige avond met leuke mensen en leuke dingen om te doen. Met vriendelijke groet,
Janne Groot
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5.2

Vlijmen, Vliedberg
Basisschool 't Palet
Voetiusschool

Door: Louise Daudey en Marcel Bosch. Data 24 jan t/m 21 feb
Duur: 5 x 1,5 uur. Locatie: Lokaal voormalige MAVO Parklaan Vlijmen
Aantal deelnemers: 27. Aantal groepen: 2
Presentatie: expositie in eigen lokaal
In het lokaal van de voormalige MAVO in Vliedberg konden we gebruik maken van een lokaal wat helemaal vol
gelegd werd met allerlei interessante (rest)materialen. Van boomschors tot lappen glitterstof tot piepschuim
ballen en kippengaas: alles was er. Met deze materialen mochten de kinderen uit Vlijmen hun eigen klok
ontwerpen en maken. Er kwam een echt uurwerk in zodat de klokken echt kunnen werken. Onder begeleiding
van Louise Daudey en Marcel Bos zijn fantastische klokken gemaakt. De expositie zag er prachtig uit.

Thijs was erg enthousiast over deze workshop, hij was helemaal in zijn element, bij
Louise en Marcel voelde hij zich op zijn gemak en kon alles vragen.
Niks als complimenten bij deze workshop. Wat ons als ouders erg opviel was de ontspannen
sfeer en de open houding van Louise en Marcel, heel fijn. En vonden alle klokken ook erg
mooi. Groetjes Thijs Bohncke en ouders.
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Door: Winny van der Loo. Data 5 t/m 27 april
Duur: 4 x 1 uur. Locatie: Lokaal voormalige MAVO Parklaan Vlijmen
Aantal deelnemers: 18. Aantal groepen: 1
Presentatie: concertje in de hal van Caleidoscoop

Op verzoek is er een workshop zingen gestart. Tegelijkertijd bleek een docent van de Aleph de wens te hebben
om een kinderkoor te starten. Deze vier bijeenkomsten zijn een smaakmaker geworden voor een eventuele
doorstart na de zomervakantie. Helaas bleken er toch maar twee kinderen echt in een koor te willen.
De presentatie was in de hal van Caleidoscoop. Er was een gastoptreden van Reinier, een oud-leerling van
Winny die een aantal Kinderen voor kinderen liedjes ten gehore bracht. Naast onder andere een heksenrap
bracht het koor het nummer Brabant van Guus Meeuwis ten gehore. Het is door het publiek uit volle borst mee
gezongen. Het concert is gefilmd en de kinderen kregen een DVD met deze registratie.

Ik vond de workshops leuk! De liedjes hadden wat hipper mogen zijn. Het
concert vond ik spannend, maar wel leuk.
Groetjes Mijke Timmermans
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Door: Jacqueline Jans. Data 8 september t/m 13 oktober
Duur: 6 x 1,5 uur. Locatie: Lokaal voormalige MAVO Parklaan Vlijmen
Aantal deelnemers: 13. Aantal groepen: 1
Presentatie: voorstelling in Mandekijn, de grote zaal van Caleidoscoop
Met het Boekenweekthema Superhelden als uitgangspunt hebben de 13 deelnemende meiden onder de
bezielende begeleiding van Jacqueline Jans zelf een montage-voorstelling gemaakt. Een aantal scènes met
zang, toneel en dans volgden elkaar op, aan elkaar gepraat door Jacqueline. Er was hard en met veel plezier
gewerkt en dat was te zien in de voorstelling die de titel Moedige Meiden kreeg. De deelnemers kregen
allemaal een DVD met een registratie van de voorstelling.

Het waren leuke en grappige lessen, het is alleen jammer dat het geen twee
groepen waren met jonge en oudere kinderen.
De juf was leuk en grappig.
Het waren makkelijke dansjes want ik zit op ballet.
groetjes Fleur Janssen
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5.3

Oudheusden
Romeroschool
OBS de Nieuwenrooy
CBS de Fontein
SBO de Leilinde

Door: Gonda Vrieling en Orfeo Sleegers. Data 18 januari t/m 1 maart
Duur: 7 x 3 kwartier. Locatie: buurthuis De Schakel Oudheusden
Aantal deelnemers: 65. Aantal groepen: 5
Presentatie: voorstelling in de danszaal van centrum voor de kunsten de Aleph Drunen
Overweldigend was het aantal aanmeldingen voor de workshop Dans! Meer dan de helft van de leerlingen van
de Nieuwenrooy deed mee. Dat heeft te maken met het feit dat Gonda de moeder is van Isis uit groep 1 en
Gonda en Orfeo hebben al vaker workshops op deze school gegeven. De kinderen wisten goed wat ze konden
verwachten. Maar ook op de andere scholen was het aantal aanmeldingen goed.
Er zijn vijf groepen naar leeftijd ingedeeld en samen hebben deze groepen middels dans een reis door de tijd
gemaakt met als titel De Magische Zandloper. In de danszaal van de Aleph mocht de uitvoering plaatsvinden:
vijf dansen van kleuters tot en met groep 8 leerlingen met als toetje een gezamenlijke dans. De uitvoering is
gefilmd en elk kind heeft een DVD gekregen met deze registratie.

Allereerst vonden we het een super avond!!!! en wat een opkomst hè! Echt
geweldig. Mijn meiden Serena en Desmay hebben super genoten!!!
Ze vinden het superjammer dat het voorbij is. Nu wilde ik je wel graag vragen
of dat het dansen aub door kan gaan in Oudheusden in de Schakel. Een hoop
mensen hebben geen rijbewijs of zijn verbonden met hun andere kindjes die dan
ook nog eens een andere sport doen in Oudheusden. Dus willen jullie aub door
gaan in Oudheusden. Bedankt voor alles namens de meiden en ik hoop dat we de
dvd zo snel mogelijk krijgen hahaha ook al zijn er kosten aan verbonden.
Hoop snel van je te horen.
mvg Miranda Jongen mama van Serena en Desmay
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Door: Sylvy van Bochove. Data 28 maart t/m 18 april
Duur: 4 x 1,5 uur. Locatie: buurthuis De Schakel Oudheusden en de bibliotheek Oudheusden
Aantal deelnemers: 20. Aantal groepen: 2
Presentatie: expositie in de etalage van de voormalige Coop
Dezelfde workshop die in het begin van dit schooljaar in Vlijmen is gegeven, is nu ook in Oudheusden gedaan.
Er waren twee bijeenkomsten in buurthuis De Schakel, van waaruit de kinderen ook naar buiten konden om te
fotograferen. Deze keer was er de luxe van het kennisplein van de bibliotheek in Oudheusden. Maar liefst 12
PC's met een fotobewerking programma. Elk kind een eigen computer.
De resultaten zijn 28 april geëxposeerd in de etalage van de voormalige supermarkt Coop midden in
Oudheusden. De expositie was daar te zien tot 16 mei voor alle bewoners en belangstellenden.

Hallo,ik vond het leuk,de lessen waren goed en duidelijk. Het leukste vond
ik toen we de foto`s aan elkaar gingen plakken.
Ik dacht wel een beetje anders maar het leek wel op wat ik dacht.
Maar wat ik jammer vond was dat het bord het een keer niet deed.
De expositie vond ik ook leuk. En ook een fijne vakantie.
Groeten van Elisa.
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Door: Ton Lammers. Data 12 september t/m 19 oktober
Duur: 6 x 1,5 uur. Locatie: leegstaande supermarkt (Coop) Oudheusden
Aantal deelnemers: 37. Aantal groepen: 3
Presentatie: expositie in de bibliotheek van Oudheusden
Het was opvallend te noemen dat deelnemers van deze workshop zonder problemen zes weken lang aan één
beeld konden werken. Kunstenaar Ton Lammers heeft voorbeelden van beesten laten zien, maar de
uiteindelijke vorm helemaal aan de deelnemers zelf overgelaten. Het beeldhouwen was een intensief,
spannend proces. Er werd gekleid, gegipst, gepeuterd, gehakt, gegoten en geschilderd om uiteindelijk te
resulteren in 37 prachtige beesten. De samenwerking tussen de kinderen werkte erg goed. De grotere kinderen
hielpen de kleintjes.
De expositie, waarvoor de bibliotheek van Oudheusden wederom gastvrij haar deuren had opengezet, was
indrukwekkend te noemen.

Sabrina vond het heel leuk maar ook best moeilijk. Het kleien vond ze samen met het
schilderen het leukste. Het moeilijkste vond ze de gipsen mal maken en het hakken.
Eigenlijk had het van haar wel langer mogen duren Ze was er trots op dat het bij de biep
te zien is. Ze nodigt ook de hele familie uit om haar kunstwerk te bezichtigen. Ik wil
jullie bedanken voor de fijne weken die ze gehad heeft Groetjes Claudia Bruurmijn
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6.

Extra

In 2011 is voor het eerst een groot evenement georganiseerd met alle combinatiefunctionarissen (CF's) in
Heusden samen, dus drie combinatiefunctionarissen sport en één cultuur. Dit was mogelijk omdat Stichting de
Schroef een enthousiaste partner gevonden had in het bedrijf Alcoa Foundation. Alcoa heeft voor één dag tien
medewerkers ingezet en een bedrag van $ 3000,- (€ 2100,-).
Besloten is om voor alle basisschoolkinderen waar de CF's werkzaam zijn (Vlijmen Vliedberg, Oudheusden en
Nieuwkuijk) vanaf groep 1 een groot evenement te organiseren wat zowel raakvlakken heeft met sport als
cultuur.

Door: Grote Broer Kunsteducatie e.v.a. Datum: 25 mei 2011
Duur: van 14.00 u tot 18.30 u. Locatie: Poort van Heusden
Aantal deelnemers: 128.
Presentatie: voorstelling in de tuin van het Roze Kasteel
Grote Broer Kunsteducatie heeft in drie rondes workshop alle 128 kinderen begeleid naar een deel van de
voorstelling. Alle kinderen leerden een circusact, toegespitst op leeftijd en kunnen. Daarnaast was er een
uitgebreid randprogramma: kinderen konden geschminkt worden, er was een ballonnenclown, kinderen
mochten vliegers ontwerpen en maken en pony rijden.
Aan het einde van de dag was er een prachtige voorstelling voor ongeveer 350 man publiek.
Deze dag was zo geslaagd dat we proberen elk jaar een dergelijk evenement op te starten. Het is een goede
promotie voor zowel KUNST als SPORT na school, zeker ook voor groep 1 en 2 die in een volgend schooljaar ook
mee mogen doen met de reguliere workshoprondes.
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7.

Cijfers

Hieronder de aantallen deelnemers. Achtereenvolgens van 2009, 2010 en 2011
2009 (vanaf november)
Titel
Beesten en Beelden
Maak 'n animatiefilm
Plankgas de vloer op!

Plaats
Vlijmen
Oudheusden
Drunen

aantal deelnemers
30
24
16
SUBTOTAAL

70

2010
Titel
Take 2
Roffelende ritmes
Verfraai je fietsframe
Verf en veren
Buiten Gewoon Kunstig
De wondere wereld van de fotografie
Ander hoofd te koop
Popband
Bij de tijd
Maak een animatiefilm

Plaats
Drunen
Vlijmen
Oudheusden
Vlijmen
Oudheusden
Vlijmen
Oudheusden
Drunen
Oudheusden
Vlijmen

aantal deelnemers
20
9
18
19
20
18
23
11
22
14
SUBTOTAAL

174

2011
Titel
BiBij de tijd
Dans!
De wondere wereld van de fotografie
Zing!
Fotografie
Beeldhouwen
Theater maken
Verknipt! - Workshop mode
Schilderen op groot doek

Plaats
Vlijmen
Oudheusden
Oudheusden
Vlijmen
Drunen
Oudheusden
Vlijmen
Drunen
Drunen

aantal deelnemers
27
65
21
18
25
37
13
39
23
SUBTOTAAL

268

In deze cijfers zijn niet meegenomen: het schrijversbezoek van Khalid Boudou voor alle vierdejaars van
d'Oultremontcollege (ongeveer 300 lln dec 2010) en de Circustheaterdag die gezamenlijk met de
combinatiefunctionarissen sport georganiseerd is in mei 2011 (128 deelnemers)
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Deelnemersaantallen per kern in %
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N.B. de cijfers zijn exclusief de 128 deelnemers die meegedaan hebben aan de Circustheaterdag: een
evenement georganiseerd in samenwerking met de combinatiefunctionarissen sport.

Deelnemers per kern 2012 in %
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Zoals hier zichtbaar wordt blijven basisschool het Palet en de Fontein wat achter in deelname.
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De volgende grafiek laat de ontwikkeling zien sinds 2010. Meegenomen dient te worden dat in startjaar 2009
slechts één ronde workshop is geweest.

Ontwikkeling deelname 2009 - 2011 Vlijmen in %
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Ontwikkeling deelname 2009 - 2011 Oudheusden
in %
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De cijfers van 2011 van de Nieuwenrooy zijn extreem, doordat de workshop Dans! gegeven door Gonda en
Orfeo uit Oudheusden ongekend populair was.
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8.

Financiën

In de bijlage vindt u het financieel verslag met de verantwoording.

9.

Ontwikkelingen

Beleidsplan Trefpunt Cultuureducatie Heusden
In december 2011 is het nieuwe beleidspan 2012 – 2016 van Trefpunt Cultuureducatie Heusden afgerond. Dit
plan is geschreven door Annelies Swarts van KUNST op school en Marjolein van den Akker van KUNST na school
in samenwerking met de Stuurgroep. Het is gelukt om een goede gezamenlijke visie op cultuureducatie in
Heusden te verwoorden.
KUNST na school op d'Oultremontcollege
Hoewel KUNST na school in 2009 – 2010 een vliegende start had, bleef in het vorig schooljaar 2010-2011 het
resultaat erg achter. Verschillende workshops konden geen doorgang vinden omdat er te weinig deelnemers
waren. KUNST na school heeft daarom een onderzoek uitgezet. Dit bestond uit een klassikale enquête onder
alle klassen die een kunstvak hebben, en een aantal klassengesprekken. Dit onderzoek is in het vorige verslag
uitgebreid beschreven. Opvallendste uitkomst van het onderzoek was, dat tijd de grootste concurrent was.
Daarop inspelend zijn met ingang van de laatste workhop van vorig schooljaar workshops aangeboden die één
lange middag/ avond duren. De formule lijkt te werken. Er zijn dit schooljaar 2010-2011 al drie workshops op
deze manier aangeboden, die respectievelijk 24, 39 en 24 deelnemers hadden.
Echter: niet alle kunstdisciplines lenen zich voor deze formule. Omdat het vak muziek om financiële redenen is
komen te vervallen, zijn er afspraken gemaakt met KUNST na school en met Centrum voor de kunsten de Aleph
om in dit gat te springen. Muziek vereist vaak repetitie, oefenen en herhalen. In 2012 wordt er een Schoolband
opgestart. Deze zal vaker repeteren en als het succesvol blijkt, zal de band onder begeleiding van de Aleph
blijven bestaan.
Onderzoek basisonderwijs
In 2011 heeft KUNST na school voor de zomervakantie een grote enquête gehouden onder alle
basisschoolkinderen uit het doelgebied. Voor deze opzet is gekozen omdat zo ook in beeld gebracht kan
worden waarom kinderen nooit meedoen. Bovendien is er een gesprek geweest met alle Interne
Cultuurcoördinatoren van alle basisscholen.
Dit onderzoek maakt een aantal zaken helder:
- kinderen hebben traditionele ideeën van wat ze graag op het gebied van kunst en cultuur willen doen.
Beeldend wordt vaak genoemd (tekenen en schilderen), muziek is populair, maar er werden ook veel sporten
genoemd
- veel kinderen hebben (bij deze vraag op papier) nauwelijks belangstelling
- een zeer klein deel van de kinderen mag niet van thuis
- de doorstroming naar regulier aanbod is klein
- veel kinderen die meedoen, zijn al buiten schooltijd actief op het gebied van kunst en cultuur
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Bevindingen van KUNST na school zelf zijn dat er bij elke nieuwe workshop een aantal "trouwe" deelnemers
zijn, maar elke nieuwe workshop trekt ook weer nieuwe kinderen. Niet zelden zijn deze kinderen daarna ook
structurele deelnemers en zijn dus enthousiast geraakt over KUNST na school. Ook lijkt het erop dat het
persoonlijk komen uitleggen van het aanbod erg goed werkt. De resultaten lijken nu minder positief dan de
reacties in de klassen zijn. De noodzaak door te stromen naar lokaal aanbod is er alleen, als de kunstdiscipline
die aangereikt is helemaal raak is voor de deelnemer. Als kinderen enthousiast zijn over KUNST na school in het
algemeen (met relatief kleine clubjes creatief bezig zijn onder deskundige begeleiding), is het ook mogelijk vier
keer per jaar mee te doen met KUNST na school. Dit is in eerste instantie niet per se bevorderlijk voor het
lokale aanbod, maar betaalt zich zeker later terug. Enthousiast worden over kunst begint hier.
Financiën
Het werkbudget voor KUNST na school is kwetsbaar. Elk jaar opnieuw moet bekeken worden of de partners
(deelnemende scholen) hetzelfde bedrag voor het werkbudget kunnen en willen inzetten om de workshops
mogelijk te maken. Voor 2012 is er een krimp in het werkbudget. Dat betekent dat er (nog) scherper begroot
moet worden, maar ook dat bij populaire workshops, zoals in 2011 Dans!, Beeldhouwen, Verknipt! – workshop
mode er een stop op de inschrijvingen moet komen. Deze workshops hadden respectievelijk vijf, drie en drie
groepen. Dat kan dan niet meer. Het maximum wordt twee groepen. Het betekent ook dat de eigen bijdrage
van de deelnemers, die nu voor basisschoolkinderen € 2,- per les is, omhoog moet. Hieraan zit het risico dat de
drempel voor een aantal deelnemers te hoog wordt en het doel kinderen te enthousiasmeren voor kunst niet
meer voor iedereen bereikbaar is.
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