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1. Inleiding
Dit verslag geeft een inhoudelijk en financieel overzicht over 2012 van de werkzaamheden die vallen onder
Trefpunt Cultuureducatie Heusden. Dit zijn activiteiten van de marktplaatscoördinator, verantwoordelijk voor
KUNST op school, en van de combinatiefunctionaris cultuur, verantwoordelijk voor KUNST na school.
KUNST op school organiseert het netwerk voor het onderwijs in de gehele gemeente Heusden met betrekking
tot cultuuronderwijs.
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 2012 zijn er in totaal twaalf workshops
georganiseerd.
In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten er zijn georganiseerd en wat de opbrengsten zijn.

Drunen,
Marjolein van den Akker
februari 2012
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2. Organisatie
Trefpunt cultuureducatie Heusden biedt onderdak aan de marktplaatscoördinator en de
combinatiefunctionaris cultuur. Het Trefpunt is echter geen rechtspersoon en derhalve ligt het formele
werkgeverschap voor beide functies bij centrum voor de kunsten de Aleph. De Stuurgroep 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 Wim
van Engeland, wethouder cultuur (voorzitter), Mieke de Greaaff, de directeur van de bibliotheek Heusden, Ron
Cretier, de directeur van het theater, Hans van der Heijden, senioir beleidsmedewerker cultuur van de
gemeente, Harry van Hout, directeur van basisscholen Oudheusden, Theo Spiekerman, intern begeleider van
de Olof Palme (basisschool Drunen), Caroline Coppes, cultuurcoördinator en docent beeldende vakken van het
d'Oultremontcollege (voortgezet onderwijs Drunen), Paula Jorritsma, educatief medewerker van het
Streekarchief en Barbara Brouwer, directeur van het centrum voor de kunsten.
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3. KUNST op school

3.1

Doelen

Kunstonderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. In een kunsttaal kun je op
een symbolische manier visies en ideeën over jezelf en de wereld kwijt. Kunstonderwijs biedt niet alleen een
mogelijkheid om je te leren uiten, maar ook om jezelf een plaats in de wereld te geven. Kunst is een unieke
communicatievorm. Cultuureducatie draagt niet alleen bij aan persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan sociale
samenhang en leefbaarheid in buurt en wijk.
Het doel van KUNST op school is het in stand houden en updaten van het netwerk op het gebied van
cultuureducatie, het aanjagen van concrete plannen en het enthousiasmeren voor kunst en cultuur. Het betreft
hier dus scholen (schoolleiders, ICC-ers, team), kunst- en cultuuraanbieders en de overheden. In de afgelopen
jaren is dit netwerk goed tot stand gekomen. De ontwikkelingen staan echter niet stil en het is een taak van de
marktplaatscoördinator om deze 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.

3.2

Inhoud activiteiten

Onderwijs en cultuuraanbieder kunnen elkaar inmiddels vinden. De tijd is rijp om cultuureducatie te
verankeren in het onderwijs en het een vaste, goede plaats te geven. De projecten die dit jaar zijn ontwikkeld
en uitgevoerd waren een grote stap in deze richting.
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3.2.1

Vanaf december 2011 zijn er gesprekken geweest met een groot deel van de individuele scholen. Hierbij is
gekeken naar de stand van zaken met betrekking tot cultuuronderwijs. Is de ICC-er nog steeds dezelfde
persoon, is er een actieplan, waar heeft de school behoefte aan? Deze verslagen zijn gedocumenteerd.
Daarnaast is een begin gemaakt met het communiceren over de nieuwe landelijke- en provinciale
ontwikkelingen aangaande cultuureducatie naar het onderwijs. We hebben hierin nog een lange weg te gaan.

3.2.2

Datum: 16 mei 2012
Locatie: Voorste Venne, zaal Utopia
Aantal deelnemers: 11 aanbieders (15 personen) en 12 scholen (21 personen)
Het onderwijs en de aanbieders uit de gemeente Heusden zijn inmiddels vertrouwd met de Cultuurmarkt: een
middag waarop zij zich aan elkaar kunnen presenteren, informatie kunnen uitwisselen en tijdens een lunch
kunnen discussiëren. Dit jaar hebben we de middag anders ingericht. Het werd een Culturele Studiemiddag
met als doel scholen en aanbieders te inspireren om op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan.
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Aanhakend op landelijke ontwikkelingen, proberen we een kwaliteitsslag te maken. De plannen van scholen
worden bekeken en er wordt op een zinvolle manier getracht het aanbod op maat voor de school te maken.
Voor deze middag was Pieter Mols (trainer ICC cursussen, eigenaar Cultureel Constructiebureau) uitgenodigd
als gastspreker. Er is een voorstelling gespeeld die de communicatie verbeeldde tussen een school en een
kunstenaar, waardoor er gesprekstof ontstond. In kleine groepjes is gediscussieerd en er zijn gezamenlijke
gedichten gemaakt.
In de evaluatie bleek de studiemiddag grotendeels inspirerend en informatief. Een enkeling miste een duidelijk
aanbod van de cultuuraanbieders. Daaruit blijkt dat er nog wel werk te verzetten is. Doel is immers om niet
meer "hier en daar de tijd op te vullen met cultuur" maar passend aanbod te creëren op de vraag van scholen
zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat.
Een ander punt om mee te nemen is de vraag of het mogelijk is om ICCers van alle Heusdense basisscholen te
verplichten deel te nemen aan deze studiemiddag zodat er een continue proces van informatie-uitwisseling en
kennisdeling tot stand komt.

3.2.3

Datum: 3 t/m 6 september 2012
Locatie: diverse scholen
Aanbieders:
- Centrum voor de kunsten de Aleph met een workshop dans (Nicole van Oerlemans)
- MuziekIdee met een workshop (André van Weele)
- Centrum voor de kunsten met een interactieve theatervoorstelling (Lilian van Overbeek)
- Bibliotheek met een vertelvoorstelling (Joyce Kooreman en Marianne Janssen)
Scholen: alle Heusdense basisscholen groep 1 t/m 3, in totaal 1285 leerlingen
De Cultoer is de aftrap van het culturele seizoen voor kinderen van de basisscholen in Heusden.
Het thema dit jaar was 'De Verhalenmaker'. De Cultoer was dit jaar voor de leerlingen uit groep 1,2 en 3.
Er zijn workshops dans en een interactieve theatervoorstelling verzorgd door centrum voor de kunsten de
Aleph, een muziekworkshop van Muziekidee en een vertelvoorstelling van de Bibliotheek Heusden. In de week
van 3 september zijn vier cultuurmakers rondgereden in de gemeente om alle kinderen van groep 1 t/m 3 te
verrassen met een workshop of een voorstelling rondom 'De Verhalenmaker'.
De kinderen hebben genoten van de workshop of voorstelling en zijn geprikkeld in hun verbeelding.
Onze eigen kanttekening dit jaar was, dat het doel: de aftrap van het culturele seizoen vormgeven, niet
helemaal gehaald is. De Cultoer zou meer klas- of zelfs schooloverstijgend mogen zijn en meerdere aanbieders
de gelegenheid moeten geven zichzelf te presenteren.
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3.2.4

Datum: 12 oktober 2012
Locaties:
-Voorste Venne zaal Utopia, Pirouettezaal en evenementenhal,
- Centrum voor de kunsten de Aleph theaterzaal, receptief en danszaal,
- atelier Fellenoord, Alcoagebouw diverse ruimtes, de gemeentewerf, recreatiezaal Hollandlaan,
- d'Oultremontcollege keuken en computerlokaal
Aanbieders:
- Centrum voor de kunsten de Aleph met een workshop dans (2x), zang en animatiefilm
- Bibliotheek met stapelgedichten
- Tackenvogel met animatiefilmpjes
- atelier Fellenoord met mobiles maken
- Thomas van Vliet en Aaron van Zon met rap maken en opnemen
- Muziektheater Applaus met musical
- Marianne Peijnenburg met sierservies van snoepgoed
- Petra Fassotte met fresco's
- Hjalmar van den Akker met fotobewerking
- Music'scool met trommelen op rommel en zang
Doelgroep: alle 366 vierdejaars leerlingen van het d'Oultremontcollege
Inmiddels is het een traditie: alle vierdejaars van het d'Oultremontcollege stappen op één dag in oktober op de
fiets en rijden Drunen (voorheen de gemeente Heusden) rond om kunst en cultuur op te snuiven en vooral te
doen. De Kick Off, de aftrap van het nieuwe culturele seizoen, was ook dit jaar weer een bruisende dag. In
groepen krijgen de leerlingen die dag drie verschillende kunstworkshops aangeboden door verschillende
kunstaanbieders op verschillende locaties. In het vat van dit jaar zat weer een enorme variëteit: van dans tot
beeldhouwen met snoep, van animatiefilms maken tot trommelen. Zeker is dat hier en daar een leerlingen
geraakt werden door wat hij of zij ervaren heeft en kwijt kon die dag.
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3.2.5 Overige activiteiten
- Onderhouden website
- Versturen Nieuwsbrief
- Landelijke en provinciale ontwikkelingen volgen
- Schrijven beleidsplan 2013-2016
- Stuurgroepvergaderingen bijwonen
- POCC (Provinciaal Overleg Cultuur Coördinatoren) overleg 2 x p/jaar
- contacten scholen
- contacten aanbieders
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4. KUNST na school

4.1 Doelen
Het voornaamste doel van de combinatiefunctie cultuur is kinderen en jongeren (4-18 jaar) vaker in aanraking
te brengen met kunst en cultuur. De gemeente Heusden heeft nadrukkelijk bepaald dat dit gaat om workshops
ná schooltijd, voor basisschoolkinderen in de kern Oudheusden en de wijk Vliedberg en voor de middelbare
scholieren van het d'Oultremontcollege.
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.

4.2

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.
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. Er is 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. KUNST
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na school maakt regelmatig gebruik van de bibliotheek in Oudheusden voor presentaties. Met het Creatief
Centrum van Heusden is een goed contact: regelmatig vinden de KUNST na school workshops daar plaats. Ook
is er contact met andere kunst- en cultuuraanbieders die workshops verzorgen.
- De wijk
In de meest ruime zin van het woord wordt de wijk zoveel mogelijk de bij de activiteiten betrokken. Zo is er is
de kern Oudheusden en in de wijk Vliedberg een workshop Kijk op je wijk gehouden waarbij de wijk en de
bewoners het thematisch uitgangspunt waren van de workshops. De beeldende werken zijn in de wijk
geëxposeerd. In Oudheusden in de etalage van de leegstaande voormalige Coop supermarkt, en in Vliedberg
op het raam van de voormalige school aan de Parklaan. Voor de expositie van verfraaide meubeltjes in
Oudheusden (Zitje Speciaal) heeft de etalage van meubelzaak Schreuder haar ruimte enkele weken beschikbaar
gesteld.
- 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.
- De Twern
Het vijfwekelijkse overleg is in het najaar van 2012 breder getrokken. Behalve de combinatiefunctionarissen
sport en cultuur zitten daar nu ook de medewerkers van de Twern, de buursportcoach en de
gemeentejongerenwerker aan tafel.

4.3

Inhoud activiteiten

In 2012 zijn twaalf workshops georganiseerd. Hieronder is per kern een korte beschrijving te lezen.

4.3.1 Drunen
Met de cultuurcoördinatoren van d'Oultremontcollege is aan het einde van schooljaar 2011-2012 een
evaluatiegesprek geweest. Steeds rijst de vraag of we op de goede weg zijn omdat het aantal inschrijvingen
wisselend en bepaald onvoorspelbaar zijn. Dat KUNST na school moet blijven bestaan is evident. We willen de
leerlingen blijven stimuleren kunst en cultuur te ontdekken. Verder is het vak muziek vervallen op school.
KUNST na school probeert daar in te springen.
Besloten wordt om in het nieuwe schooljaar workshops die goed aangeslagen zijn te herhalen. Dat zijn
Verknipt! – workshop mode en Schilderen op groot doek. Er stonden ook een aantal nieuwe zaken op stapel.
zoals de start van een eigen schoolband. Verder is een begin gemaakt met de combinatiefunctionaris sport van
d'Oultremontcollege een samenwerkingsproject op te starten in de vorm van een dancebattle. Deze
dancebattle sloeg in 2011 nog niet aan (niet voldoende aanmeldingen), maar in schooljaar 2012 – 2013 is deze
wel gerealiseerd. Een workshop Houtbewerking kon helaas geen doorgang vinden wegens te weinig
aanmeldingen.
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Door: Neil van der Drift, centrum voor de kunsten de Aleph
Periode: februari - maart
Duur: 6 x 1 uur.
Locatie: d'Oultremontcollege, muzieklokaal
Aantal deelnemers: 10
Presentatie: optreden 7 juni d'Oultre d'Art, grote aula d'Oultremontcollege, optreden Heusden4u Event,
Onder de Bogen, 22 juni
In de ietwat wonderlijke samenstelling van drie drummers, drie akoestische gitaristen, twee zangeressen, een
elektrisch gitarist en een cornetspeler ging de Schoolband van start. Hoewel de bandleden uit klas 1 t/m 4
waren en dus nogal verschillend van leeftijd, was er onder begeleiding van Neil van der Drift meteen een
saamhorigheid en een verantwoordelijkheidsgevoel. Voor de band ging een gitarist basgitaar spelen, en een
drummer bleek niet te beroerd om achter de piano te kruipen. Zo ontstond toch een harmonieus geheel. Met
zes repetities werd het voor elkaar gebokst om twee optredens te geven: op de jaarlijks terugkerende
prijsuitreiking d'Oultre d'Art en op het Heusden4u event.
d'Oultremontcollege heeft na de workshop de Schoolband geadopteerd. De band blijft bestaan en gaat
wekelijks onder begeleiding van Neil repeteren.
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Door: Petra Frissen
Periode: september
Duur: 4,5 uur.
Locatie: receptief en theaterzaal centrum voor de kunsten de Aleph
Aantal deelnemers: 10
Presentatie: foto expositie kleine aula d'Oultremontcollege, september 2012 t/m januari 2013
Wegens succes in het vorig schooljaar, hebben we deze workshop nogmaals ingezet.
Deelnemers brachten kledingsstukken mee die op de nominatie stonden om weggegooid te worden. Petra
Frissen, modeontwerpster uit 's-Hertogenbosch, kent de technieken en trucs 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.
Uitvergrotingen van deze foto's waren van september tot en met januari te zien in de kleine aula van het
d'Oultremontcollege.
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Door: Frits Peeters
Periode: november
Duur: 4,5 uur.
Locatie: schildersatelier centrum voor de kunsten de Aleph
Aantal deelnemers: 20 - 2 groepen
Presentatie: expositie grote aula en gang d'Oultremontcollege, november 2012 t/m januari 2013
Ook deze workshop is in november 2011 voor het eerst gegeven en is nu wegens succes herhaald.
Frits Peeters is een kunstenaar uit 's-Hertogenbosch die zich onder andere met de stad en met kermis
bezighoudt in zijn werk. Aan leerlingen werd de mogelijkheid geboden een eigen kermis te creëren op groot
doek. Kermis is een kakofonie aan geluiden, kleuren en beweging. Met technieken die Frits Peeters in zijn eigen
werk gebruikt en onder zijn inspirerende begeleiding werd er geschilderd, gesneden, geknipt, geplakt,
gespoten, gestempeld tot er een collageachtig en persoonlijk, dynamisch kermisbeeld ontstond. Uiteraard
werd het werk eerst op school geëxposeerd voordat het mee naar huis genomen mocht worden.
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4.3.2 Vlijmen
In de wijk Vliedberg in Vlijmen bedient KUNST na school de twee scholen aldaar: de Voetiusschool en
basisschool 't Palet. Al vanaf het begin is de respons op de Voetiusschool hoger dan op 't Palet. In totaal blijft
het aantal deelnemers redelijk constant.

Door: Janus Metsaars, centrum voor de kunsten de Aleph
Periode: januari - februari
Duur: 6 x 1,5 uur
Locatie: eigen lokaal KUNST na school Parklaan
Aantal deelnemers: 12 – 2 groepen
Presentatie: expositie hal Caleidoscoop
Uit de enquête van 2011 en de gesprekken met ICC-ers van de basisscholen, kwam naar voren dat de
Voetiusschool van zichzelf vindt dat de leerlingen beeldend wel een aanvulling kunnen gebruiken omdat daar
niet de passie en talenten van de leerkrachten liggen. Als voorbeeld werd genoemd een aantal
basisvaardigheden van tekenen.
Eigenlijk was in Vlijmen de in Oudheusden erg succesvolle workshop Instrumenten maken aangeboden, maar
daarop kwamen niet voldoende reacties. Daarom is er een workshop tekenen aangeboden. Basisvaardigheden
als tekenen naar waarneming, schaduwwerking, diepte en kleur zijn aan bod gekomen. Er waren 19
aanmeldingen en daarom zijn er twee groepen geformeerd. Er zijn een paar kinderen niet gekomen en een
paar kinderen zijn afgehaakt.
Na afloop van de expositie mochten de leerlingen hun werk mee naar huis nemen.
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Door: Louise Daudey en Marcel Bosch
Periode: maart
Duur: 5 x 1,5 uur
Locatie: eigen lokaal KUNST na school Parklaan
Aantal deelnemers: 20 – 2 groepen
Presentatie: expositie aula Voetiusschool maart – april
Kinderen moesten zelf een (klein) oud meubelstuk meebrengen. Eenvoudig verfraaien was niet goed genoeg
voor deze workshop. Vanuit de eigen belevingswereld kon het meubel een nieuw leven krijgen. Met oud hout,
purschuim, spiegels, stofjes en veren werden de meubels naar wens van vorm veranderd. Met toevoegingen
voor het vissen, schilderen, de natuur. Eigenlijk te mooi om op of aan te zitten...
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Door: Lisetteh
Periode: september - oktober
Duur: 4 x 1,5 uur
Locatie: eigen lokaal KUNST na school Parklaan
Aantal deelnemers: 7 – 1 groep
Presentatie: expositie etalage gebouw Parklaan
Op verschillende manieren naar je eigen buurt kijken; daarover ging deze workshop. Hoe vaak fiets of loop je
niet dezelfde weg? En toch kun je onder begeleiding van een kunstenaar ineens heel andere dingen ontdekken.
Over de straat of wat er allemaal ligt, over je buren of je huisgenoten. Lisetteh heeft de kinderen letterlijk
meegenomen door Vliedberg. Gewapend met camera's om bewust te kijken en beelden te verzamelen. Met
spullen die de kinderen onderweg vonden, zijn hele fraaie collages gemaakt. Een andere opdracht in deze
workshop was om met houtskool het portret te tekenen van iemand uit je buurt. Op een Klimt-achtige manier
door het scheuren van gekleurd papier uit tijdschriften en het plakken van de snippers zijn deze koppen van
kleding voorzien. De foto's die gemaakt zijn, zijn daarna op persoonlijke wijze geschilderd op een echt
schildersdoek.
Een expositie van het werk was te zien in de etalage van de ruimte van theatergroep de Miksers aan de
Parklaan.
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Door: Jorg van Broekhoven en Marjolein Peeters, atelier Fellenoord
Periode: november - december
Duur: 5 x 1,5 uur
Locatie: eigen lokaal KUNST na school Parklaan
Aantal deelnemers: 27 – 2 groepen
Presentatie: expositie eigen lokaal KUNST na school Parklaan
Het zijn donkere dagen, in december. Genoeg reden om met kinderen van gerecycled materiaal nieuw licht te
ontwerpen en het te laten schijnen! De kinderen hebben eerst met zeer uiteenlopende materialen
verschillende proefjes gedaan. Daardoor kwamen ze tot zeer verrassende en verschillende ontwerpen. Het
resultaat was sprookjesachtig. Omdat alle lampen echt werken, waren de kinderen supertrots dat ze na de
expositie mee naar huis mochten.
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4.3.3 Oudheusden
Begin 2012 waren er In Oudheusden vier basisscholen. Na de zomer zijn de Nieuwenrooy, de Romero en het
grootste gedeelte van de Fontein samengevoegd. Het gehele basisonderwijs centreert zich nu op de
Kasteellaan. De Fontein heeft schooljaar 2012-2013 nog één groep van 11 leerlingen, de Leilinde heeft zich
juist wat uitgebreid door een fusie met een SBO uit Waalwijk. Het aantal leerlingen van de Leilinde dat uit
Oudheusden komt is overigens ongeveer gelijk gebleven. Dat zijn er 12.

Door: Louise Daudey en Marcel Bosch
Periode: januari
Duur: 5 x 1,5 uur
Locatie: atelier Creatief Centrum Heusden
Aantal deelnemers: 21 – 2 groepen
Presentatie: live hoorspel aula Romero – Fontein – Leilinde
Bij deze workshop mochten kinderen helemaal een eigen muziekinstrument maken. Van fluiten tot trommels
tot basgitaren. Marcel heeft de expertise voor de klank van het instrument en van de constructie. Louise helpt
bij het vormgeven en afwerken. Er zijn fantastisch mooie instrumenten gemaakt. Zelfs echt werkende violen!
Bij de presentatie was het podium van de aula mooi aangekleed en belicht in Indiase sferen. Louise vertelde
een Indiaas verhaal over een jongen Rama, die zo mooi kon fluit spelen. Marcel maakte hierbij ook nog muziek
met zijn eigen viool en saz. De kinderen maakten muziek en geluidseffecten bij het verhaal.
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Door: Lisetteh
Periode: maart
Duur: 4 x 1,25 uur
Locatie: buurthuis de Schakel, Creatief Centrum Heusden
Aantal deelnemers: 32 – 2 groepen
Presentatie: expositie etalage voormalige supermarkt Oudheusden
Op verschillende manieren naar je eigen buurt kijken; daarover ging deze workshop. Hoe vaak fiets of loop je
niet dezelfde weg? En toch kun je onder begeleiding van een kunstenaar ineens heel andere dingen ontdekken.
Over de straat of wat er allemaal ligt, over je buren of je huisgenoten. Lisetteh heeft de kinderen letterlijk
meegenomen door Oudheusden en Heusden. De eerste les was bewust vanuit buurthuis de Schakel, om zo
dicht mogelijk bij de woonomgeving van de meeste kinderen te zijn. Gewapend met camera's om bewust te
kijken en beelden te verzamelen. Met spullen die de kinderen onderweg vonden, zijn hele fraaie collages
gemaakt. Een andere opdracht in deze workshop was om met houtskool het portret te tekenen van iemand uit
je buurt. Op een Klimt-achtige manier door het scheuren van kleuren uit tijdschriften zijn deze koppen van
kleding voorzien. De foto's die gemaakt zijn, zijn daarna op persoonlijke wijze geschilderd op een echt
schildersdoek. Daarvoor is gebruik gemaakt van het atelier met de echte schildersezels van het Creatief
Centrum Heusden.
Een expositie van het werk was te zien in de etalage van de voormalige supermarkt de Coop aan de Everardus
van Goghstraat in Oudheusden. De belangstelling voor de opening was groot. Behalve de lokale TV waren ook
de wethouder van cultuur, medewerkers van de Twern en de wijkwinkel en natuurlijk alle ouders, broers en
zussen aanwezig.
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Door: Jorg van Broekhoven en Marjolein Peeters, atelier Fellenoord
Periode: mei
Duur: 4 x 1,5 uur
Locatie: atelier Creatief Centrum Heusden
Aantal deelnemers: 38 – 2 groepen
Presentatie: Picasa webexpositie
Tekenen met ijzerdraad, kan dat? Jazeker! Het is wat tijdrovender en de techniek is anders, maar de resultaten
lijken op drie dimensionale tekeningen. Jorg en Marjolein hebben eerst een fotopresentatie geprojecteerd met
kunstwerken van verschillende kunstenaars die met deze technieken werken. Daarna mochten de kinderen
kennismaken met het materiaal: de verschillende diktes en stugheid van ijzerdraad, tangen en verschillende
buig- en kniptechnieken. Daarna zijn de kinderen aan de slag gegaan om in groepjes mobiles, circustenten en
andere gezamenlijke werken te maken.
Al het werk is gefotografeerd en uiteindelijk is daarvan een expositie in de vorm van een webalbum gemaakt.
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Door: Jozan van Balkom
Periode: september - oktober
Duur: 6 x 1 uur
Locatie: aula Basisschool Oudheusden
Aantal deelnemers: 21 – 2 groepen
Presentatie: concert aula Basisschool Oudheusden
Het is meestal mogelijk om heterogene groepen te vormen voor KUNST na school workshops. Bij deze
workshop hebben we er voor gekozen om de groepen in te delen naar leeftijd. Dat maakte het mogelijk om de
keuze van de liedjes aan te passen aan de belevingswereld van de kinderen.
In deze workshop is vanaf het begin toegewerkt naar het concert. Naast ademhaling- en zangtechnieken is
meteen ingezet op het instuderen van de liedjes en de rolverdeling.
De onderbouwgroep zong liedjes uit de musical Ariël en uit de Aristokatten. Jozan heeft inventief de twee
verhalen aan elkaar verbonden zodat de vissen uit Ariël en de katten uit de Aristokatten met elkaar te maken
kregen.
De bovenbouwgroep heeft liedjes uit Annie gezongen. Het thema van het weeshuis, de strenge begeleidster en
de neiging tot weglopen sprak enorm tot de verbeelding.
Het concert was in deze twee delen opgedeeld en werd erg goed ontvangen. Er blijkt heel wat zangtalent in
Oudheusden rond te lopen!
Bij deze workshop namen ook drie kinderen deel van de Johannes Paulus school uit Heusden. Twee ervan zaten
vorig jaar op de Fontein school en wisten ons nog te vinden en zij brachten een vriendje mee.
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Door: Louise Daudey en Marcel Bosch
Periode: november - december
Duur: 5 x 1,5 uur
Locatie: atelier Creatief Centrum Heusden
Aantal deelnemers: 18 – 2 groepen
Presentatie: expositie etalage Schreuder meubelen december – januari
Deze workshop is in Vlijmen een groot succes geweest. Voldoende reden om het ook in Oudheusden uit te
zetten.
Kinderen moesten zelf een (klein) oud meubelstuk meebrengen. Eenvoudig verfraaien was niet goed genoeg
voor deze workshop. Vanuit de eigen belevingswereld kon het meubel een nieuw leven krijgen. Met oud hout,
purschuim, spiegels, stofjes en veren werden de meubels naar wens van vorm veranderd. Met toevoegingen
voor het vissen, schilderen, de natuur. Eigenlijk te mooi om op of aan te zitten...
Meubelzaak Schreuder zit op een prominente plaats in Oudheusden. Het is niet te missen als je naar Heusden
of Oudheusden rijdt, loopt of fietst. Bovendien zit aan de achterkant de nieuwe supermarkt, waardoor er veel
aanloop is. Kinderen en ouders waren blij verrast toen een deel van de etalage bezet bleek door de vrolijke
meubels van deze workshop.
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5.

Cijfers en resultaten KUNST na school

Hieronder de aantallen deelnemers. Achtereenvolgens van 2009, 2010, 2011 en 2012
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

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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268

2012
Instrumenten maken
Tekenen
Schoolband
Zitje Speciaal
Kijk op je wijk
Draadkrabbels
Kijk op je wijk
Zing!
Verknipt! - workshop mode
Het schijnt zo
Zitje Speciaal
Schilderen op groot doek

Oudheusden
Vlijmen
Drunen
Vlijmen
Oudheusden
Oudheusden
Vlijmen
Oudheusden
Drunen
Vlijmen
Oudheusden
Drunen

18
12
10
20
32
38
7
21
10
27
18
20
SUBTOTAAL
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De getallen verwerkt in grafieken geeft het volgende beeld:

deelnemersaantallen per kern in %
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Het verschil tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs is enorm. Van het basisonderwijs bereiken
we procentueel een derde van de leerlingen. In het voortgezet onderwijs gemiddeld 5 %. Dat is erg weinig. In
2011 is er een onderzoek geweest naar de motivatie of het gebrek daaraan bij leerlingen van het voortgezet
onderwijs. Daaruit blijkt dat de factor tijd de allergrootste concurrent is. Leerlingen hebben het druk met
school, huiswerk en bijbaantjes. Daarnaast hebben kinderen van deze leeftijd al vaak een keuze gemaakt. Als ze
belangstelling hebben voor kunst, beoefenen ze deze al. In overleg met d'Oultremontcollege is toch besloten
om door te gaan met het aanbieden van bijzondere workshops. Er is altijd een groep leerlingen die niet
automatisch van huis uit in aanraking komen met kunst en cultuur. We blijven workshops aanbieden die
minder gemakkelijk binnen de schoolmuren te verwezenlijken zijn.
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gemiddeld aantal deelnemers per workshop
per kern
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Het jaar 2011 laat in zowel in Oudheusden als in Drunen een piek zien in deelnemersaantallen. In Oudheusden
was de workshop Dans! gegeven door de lokaal zeer populaire danseres Gonda Vreiling een hit, waarbij maar
liefst 65 kinderen deelgenomen hebben. Een dergelijk aantal zal niet meer voorkomen, om de eenvoudige
reden dat het niet te financieren is met het werkbudget.
In Drunen was in 2011 de eerste workshop Verknipt! – workshop mode ongekend populair met 39 deelnemers.
Ook fotografie met 25 deelnemers was erg goed gevuld. Het streven blijft om deze aantallen te evenaren.
Er is in het basisonderwijs een grote groep deelnemers die regelmatig meedoen. Daarvan kan gezegd worden
dat de deelname structureel is. Het gaat om ongeveer tweederde van het totaal aantal. Een derde van de
deelname zijn uniek. In groep acht is de belangstelling steeds klein. Er is een natuurlijk verloop in de deelname.

6.

Financiën

De financiële ruimte van Trefpunt krimpt. Het is voor wat betreft KUNST op school gelukt om binnen de
begroting te blijven. Voor een overzicht: zie bijlage 1.
Voor KUNST na school is het werkbudget nog steeds kwetsbaar. Scala draagt per participerende school bij en
het d'Oultremontcollege stelt budget beschikbaar, maar dat is niet voldoende om de kosten te dekken.
Voorgaande jaren was het mogelijk om op andere manieren extra werkbudget te genereren. In zijn is het
budget per workshop verlaagd en is getracht extra subsidies aan te vragen. Dat is gelukt, maar voor een project
voor begin 2013. Ook zijn de bijdragen voor de deelnemers verhoogd. In 2010 betaalden deelnemers € 1,50 per
les, in 2011 € 2,- en in 2012 € 3,-. Verhoudingsgewijs is de prijsstijging fors.

26

7.

Ontwikkelingen

Voor de marktplaatsen in Noord Brabant was 2012 een onzeker jaar. Duidelijk was dat de provincie niet langer
wilde investeren in de infrastructuur. Dat betekent dat op 31 december de subsidie voor de
marktplaatscoördinator stopgezet werd. Er zou alleen nog subsidie verstrekt worden voor de inhoud. Pas in
oktober werden de contouren inzichtelijk van hoe dit er uit zou komen zien.
Het ministerie van OC&W ziet graag dat de cultuureducatie een kwaliteitsslag maakt. De afgelopen jaren is er
veel gebeurd in het ontwikkelen van netwerken en samenwerking tussen scholen en kunst- en
cultuuraanbieders. De tijd is nu rijp om cultuureducatie meer te verankeren in het reguliere onderwijs en een
doorlopende leerlijn te creëren.
Aanhakend op de ontwikkelingen in het kader van de nieuwe regeling Cultuureducatie met kwaliteit is er door
Trefpunt Cultuureducatie in samenwerking met de Stuurgroep een nieuw beleidsplan geschreven voor 2013 –
2016.
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