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1. Inleiding 

 
Dit jaarverslag van 2013 geeft een inhoudelijk en financieel overzicht van de 

werkzaamheden die vallen onder  Trefpunt Cultuureducatie Heusden (of kort gezegd: 

Trefpunt Heusden). De activiteiten behelzen twee categorieën: KUNST op school en KUNST na 

school.   

 

KUNST op school organiseert het netwerk voor het onderwijs in de gehele gemeente Heusden 

met betrekking tot cultuureducatie.  In 2013 is gestart met het implementeren van het 

beleidsplan Cultuureducatie met Kwaliteit van het ministerie van Onderwijs Cultuur en & 

Wetenschappen.  

 

Per schooljaar worden onder de noemer KUNST na school workshops georganiseerd voor 

kinderen uit het basisonderwijs in de kern Oudheusden en in Vlijmen Vliedberg en voor 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs van het d'Oultremontcollege in Drunen.  

 

In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten er zijn georganiseerd en wat de opbrengsten zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjolein van den Akker 

maart 2014  
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2. Organisatie  

 
Marktplaatscoördinator, combinatiefunctionaris, cultuurcoach, coördinator KUNST op en na 

school, intermediair. Alle benamingen zijn correct en het komt allemaal ergens vandaan. Met 

verschillende werkgevers, te weten gemeente, scholen en kunstaanbieders en verschillende 

subsidiestromen en begeleiding is het lastig de juiste benaming te kiezen. De verschillende 

partijen gebruiken verschillende benamingen.  

Trefpunt cultuureducatie Heusden is een onafhankelijke organisatie, bemand door één 

persoon. Trefpunt cultuureducatie Heusden opereert in de driehoek scholen – 

kunstaanbieders en gemeente en heeft als taak het aanjagen van KUNST op school en het 

coördineren van KUNST na school. 

Trefpunt cultuureducatie Heusden is geen rechtspersoon en het formele werkgeverschap ligt 

bij centrum voor de kunsten de Aleph. De Stuurgroep is inhoudelijk en financieel 

eindverantwoordelijk. Een keer per zes weken is er een overleg tussen de stuurgroep van 

Trefpunt en cultuurcoach van Trefpunt Heusden. In de stuurgroep zitten: de Wim van 

Engeland, wethouder cultuur (voorzitter), Mieke de Graaff, 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 de 

Dromenvanger en beleidsmedewerker cultuur van Scala, 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, later Kim van 

den Heuvel, directeur van het centrum voor de kunsten. 

 

3. Ontwikkelingen 

 

Per 1 januari 2013 is er nogal wat veranderd in de manier waarop de prinvinciale overheid de 

netwerkfunctie van de Marktplaatsen vormgegeven heeft. Marktplaatsen cultuureducatie 

bestaan immers alleen in de provincie Noord Brabant. De infrastructuur van de culturele 

Marktplaatsen in werd niet langer gefinancierd: per 31 december 2012 is de subsidie voor de 

marktplaatscoördinator stopgezet. Na deze datum wordt alleen ingezet op inhoud. Met 

name in onze provincie is daardoor naarstig gezocht naar mogelijkheden om de bestaande 

infrastructuur toch te continueren. Het effect van Trefpunt Heusden en andere Marktplaatsen 

is immers bewezen effectief. In Heusden in ervoor gekozen de combinatiefunctionaris in te 

zetten voor zowel de Marktplaats (KUNST op school) als voor KUNST na school.  

 

Tegelijkertijd wil het ministerie van OC&W dat 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.  
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Aanhakend op deze ontwikkelingen in het kader van de nieuwe regeling Cultuureducatie 

met kwaliteit is er door Trefpunt Cultuureducatie Heusden in samenwerking met de 

Stuurgroep eind 2012 een nieuw beleidsplan geschreven voor 2013 – 2016. 

Waar er voorheen in totaal 1,44 fte beschikbaar was voor Trefpunt Heusden, is dit vanaf 2013 

door het wegvallen van de subsidie voor de marktplaatscoördinator slechts 0,77 fte. Dat 

heeft consequenties gehad. Na de zomervakantie van schooljaar 2012-2013 zijn de 

activiteiten van KUNST na school opgeschort. Er wordt echter gewerkt aan een nieuwe vorm 

van KUNST na school, met een grotere rol van lokale kunstaanbieders. Er wordt nadrukkelijk 

niet gekozen voor het stopzetten van de activiteiten.  

Intussen is er aan alle doelen uit het beleidsplan 2013 – 2016 gewerkt. Er zijn goede positieve 

resultaten behaald. In dit jaarverslag kunt u lezen op welke manier en wat de resultaten zijn.  

 

4. Samenwerking  

 

 
Trefpunt Heusden opereert in de driehoek gemeente – scholen – kunstaanbieders en werkt 

vanzelfsprekend met veel van deze partijen samen.  

 

- Centrum voor de kunsten de Aleph 

De meest intensieve samenwerking was met de coördinator schoolkunst van de Aleph. Als 

inhoudelijke sparringpartner, maar ook in de organisatie van de grootste activiteiten Cultoer, 

Kick Off en Trefpunt café. 

 

- Stuurgroep Trefpunt Cultuureducatie  

Middels een zeswekelijks overleg blijft de Stuurgroep op de hoogte van de activiteiten van 

Trefpunt Heusden.  

 

- Interne Cultuur Coördinatoren (ICC-ers) en directie Primair Onderwijs  

De ICC-ers van de scholen die betrokken zijn bij KUNST na school zijn het  aanspreekpunt. 

Inhoudelijk en praktisch overleg is er wanneer het nodig is.  

Met de ICC-ers en de schoolleiders en teams van de vier scholen die voorop lopen met het 

cultuureducatief beleid, de zogenoemde voorloperscholen is er intensief contact. 

 

- Cultuurcoördinatoren d'Oultremontcollege  

Binnen d'Oultremontcollege is er een goed en intensief contact met de 

cultuurcoördinatoren. Inhoudelijk en praktisch is er veel ondersteuning.  

 

- Kunst- en cultuuraanbieders  

Er is intensief contact met centrum voor de kunsten de Aleph. Voor KUNST na school wordt 

vaak geput uit de kunstenaardocenten die ook voor de Aleph werken.  

Met het Creatief Centrum Heusden in de vesting is een goed contact: in maart – april van 

2013 vond hier een KUNST na school workshop plaats.  

Ook is er contact met andere kunst- en cultuuraanbieders die workshops verzorgen zoals de 

bibliotheek, atelier Fellenoord uit Drunen en K6 ateliers uit ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is er 

contact met allerlei kunst- en cultuuraanbieders tijdens netwerkbijeenkomsten, de Cultoer en 

de Kick-Off. 
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- De wijk  

In de meest ruime zin van het woord wordt de wijk zoveel mogelijk de bij de activiteiten van  

KUNST na school betrokken. Zo is er is de kern Oudheusden een project gerealiseerd waarbij 

de stoep voor het buurthuis verfraaid werd met mozaïektegels, gemaakt in een workshop 

van KUNST na school. 

In de wijk Vliedberg in Vlijmen hebben kinderen uit de wijk bij een KUNST na school workshop 

een Monument Tegen Pesten gemaakt. Dat monument heeft een vanaf de straat zichtbare 

plek op het schoolplein van de Voetiusschool gekregen. 

  

- Jeugdoverleg  

Voorheen was er een vijfwekelijks overleg tussen de vier combinatiefunctionarissen sport en 

cultuur van de gemeente Heusden. Men houdt elkaar inhoudelijk op de hoogte en de 

planning wordt zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Inmiddels is dit overleg gecombineerd 

met een aantal andere partijen die met jongeren werken, te weten Contour de Twern 

Vlijmen, Oudheusden en Drunen, de buurtsportcoaches en de gemeentejongerenwerker. Er 

worden door deze partijen samen een aantal evenementen georganiseerd. Twee daarvan 

zijn gericht op sport. In het derde, het Heusden4u-event, heeft KUNST na school een actieve 

rol. 

 

- Kunstbalie 

Kunstbalie heeft de opdracht van het Rijk om het overheidsbeleid Cultuureducatie met 

Kwaliteit handen en voeten te geven in de provincie Noord-Brabant. Daardoor is er een 

intensief contact tussen Kunstbalie en de cultuurcoach. 
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5. KUNST na school   
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5.1 Doelen  

 
Het voornaamste doel van KUNST na school 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: de Dromenvanger en de Leilinde en de wijk Vliedberg: ’t Palet en de 

Voetiusschool. Voor het voortgezet onderwijs is dat  het d'Oultremontcollege in Drunen.  

Het aanbod van en deelname aan naschoolse cultuur wordt uitgebreid. De cultuurcoach 

moet een coördinerende rol hebben. Er ontstaat een netwerk tussen scholen en aanbieders.  

 

5.2 Inhoud activiteiten  
 

In 2013 (schooljaar 2012 -2013) zijn vier workshops georganiseerd. Hieronder is per kern een 

korte beschrijving van deze activiteiten te lezen.  
Daarnaast is in juni samen met de combinatiefunctionarissen sport een groot Zorro-

evenement voor basisschoolkinderen georganiseerd. In september vond het Heusden4u-

event plaats voor scholieren van de middelbare school. 

 

5.3 Drunen 

 
Leerlingen van d’Oultremontcollege blijven lastig te enthousiasmeren om mee te doen aan 

KUNST na school workshops. Dat komt enerzijds door de grote concurrent tijd (bijbaantjes, 

andere naschoolse activiteiten als sport, muziekles etc. en huiswerk), anderzijds heerst er  op 

d’Oultremontcollege (nog) niet de cultuur dat men naschools graag blijft hangen, omdat er 

veel te doen is. Noch door leerlingen, noch door docenten. Tegelijkertijd zijn er er een paar 

tradities waarvoor grote aantallen leerlingen warm lopen. De sectie kunstvakken organiseert 

jaarlijks d’Oultre d’Art. Dat is een prijsuitreiking voor leerlingen uit onder- en bovenbouw voor  

de kunstdisciplines 2-dimensionaal, 3-dimensionaal, poëzie en muziek. Op deze avond wordt 

het beeldende werk geëxposeerd en de bijdragen uit de literatuur en muziek worden live ten 

tonele gebracht. Deze avond trekt elk jaar een volle zaal. Ook de Laatste SchoolDag (LSD), 

met een echte revue is een jaarlijks succes.  

Bij dit succes wil KUNST na school aanhaken. 
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5.3.1 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

SPORT na school en KUNST na school hebben het initiatief genomen een gezamenlijke 

activiteit voor leerlingen van d’Oultremontcollege te organiseren. In overleg met de 

cultuurcoördinatoren kwamen we uit op de overkoepelende discipline dans, dat zowel 

raakvlakken met sport als met kunst heeft. De organisatie was in handen van SPORT en KUNST 

na school. Inhoudelijk werd de wedstrijd begeleid door Evelien Timmermans. Evelien 

studeerde dans aan de hogeschool voor de kunsten ArtEZ in Arnhem en is een oud-leerling 

van d’Oultremontcollege. 

Aan het einde van 2012 zijn de voorbereidingen begonnen voor de groots opgezette 

danswedstrijd. 

Tien acts van grote diversiteit en hoog niveau hebben hun dans laten zien op het podium. Er 

was jazzdance, freestyle, moderne en klassieke dans. Een tiental docenten hebben het 

gewaagd onder begeleiding van hun oud-leerling Evelien een dans in te studeren en 

voorzien van prachtige roze pruiken op te voeren bij d’Oultre Dance. 

In de jury zaten Inge van Grinsven (docent LO), Orfeo Sleegers (lokale veelzijdige danser) en 

een BN-er Vincent Vianen (bekend van So You Think You Can Dance). Ook de ontvangst van 

het publiek, de presentatie en de techniek was in handen van leerlingen. 

Met ongeveer 150 man publiek en een goede samenwerking tussen school en SPORT en 

KUNST na school was de avond een succes.  
 

De hoofdprijs werd gewonnen door B-Fresh, een groep met leerlingen uit verschillende 

leerjaren. De prijs bestond uit het maken van echte filmopnames door Richtersz films uit 

Tilburg. Alle dansers kregen hun eigen DVD met zelfgedanste danceclip.  

Door: KUNST na school en SPORT na school in 

samenwerking met d’Oultremontcollege en 

Evelien Timmermans/ ArtEZ danshogeschool 

Arnhem 

Periode: voorronde: december 2012- januari 

2013  

Duur: voorronde, coachmomenten, repetities, 

doorloop  

Locatie: grote aula d’Oultremontcollege  

Bereik: 10 dansgroepen/ solisten,   

32 leerlingen die deelgenomen hebben,  

150 man publiek 

Presentatie: finale op 29 januari in de grote aula 

d’Oultremontcollege 
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5.3.2 

 

 

 

 

 

 

De ingeschreven leerlingen hebben eerst een les gehad over de vormgeving van een cover 

van magazines. Er is gekeken naar inhoud, compositie, sfeer en belichting. De leerlingen 

hadden zelf accessoires meegebracht. In één middag hebben de leerlingen de ambiance 

geregeld voor het maken van de foto’s, geëxperimenteerd met het maken van foto’s én 

met poseren. Vervolgens is er met behulp van photoshop gewerkt aan de lay-out van het 

tijdschrift. Vlakverdeling, typografie, kleur, overlapping en sfeer kwamen aan bod.  

 

 

  

 

Door: K6 ateliers, Sylvy van Bochove 

Datum: 21 mei 

Duur: 1 x 4,5 uur  

Locatie: d’Oultremontcollege  

Bereik: 10 deelnemers   
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5.4 Oudheusden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een wat grootschaliger project, namelijk het opvrolijken van het plein voor buurthuis de 

Schakel, heeft KUNST na school extra subsidies aangevraagd. Drie van deze aanvragen zijn 

gehonoreerd, te weten door de Gemeente Heusden, Woonveste en de Rabobank. De 

meerwaarde voor de wijk en de duurzaamheid van het project werd hiermee erkend.  

Alle kinderen hebben een eigen ontwerp gemaakt voor op een stoeptegel. Ze hebben zelf 

mozaïektegels geknipt en geplakt. Uiteindelijk heeft een stratenmaker uit Drunen de tegels 

ingelegd voor de ingang van buurthuis de Schakel.  

De feestelijke onthulling werd geopend door wethouder Margo Mulder. Er was een optreden 

van de Vlijmense sambaband Sambastica, en er werden ballonnen opgelaten. 

 

     

 

   

 

Door: Ton Lammers van centrum voor de 

kunsten de Aleph 

Periode: januari - april 

Duur: 2 x 3 x 1,5 uur  

Locatie: Creatief Centrum Heusden  

Bereik: 42 deelnemers, 100 man publiek 

Presentatie: feestelijke opening door 

wethouder Mulder op 17 april voor buurthuis 

de Schakel 
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5.5 Vlijmen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege een misbestelling elders, kon KUNST na school een betonblok krijgen van 1100 kg. 

Dat vroeg om een mooie bestemming. De directie  van de Voetiusschool wilde dit blok wel. 

Jorg van Broekhoven van atelier Fellenoord bedacht om er een Monument Tegen Pesten 

van te maken. Dat sluit mooi aan bij de visie van de Voetiusschool: een Vreedzame School. 

Ook kinderen van ’t Palet wilden met de workshop meedoen. 

De kinderen hebben van zand een mal gemaakt van een gezicht. Deze zijn gegoten en op 

het blok gelijmd. Op de locatie alles geschilderd.  

We hadden pech met het weer: er was veel regen. Daardoor heeft de verf niet goed kunnen 

uitharden en is het blok nu al aan onderhoud toe. Dat gaan we aanpakken samen met 

atelier Fellenoord.  

 

 

 

 

  

 

Door: Atelier Fellenoord, Jorg van 

Broekhoven 

Periode: april –mei 

Duur: 5 x 1,5 uur 

Locatie: eigen lokaal KUNST na school, 

Parklaan Vlijmen 

Bereik: 10 deelnemers 

Presentatie: opening op Voetiusplein 
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5.6 Oudheusden, Vlijmen en Nieuwkuijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke twee jaar organiseren SPORT na school en KUNST na school gezamenlijk een evenement 

dat beide takken van sport raakt. De eerste editie in 2011 was een circustheaterdag in de 

Poort van Heusden; dit jaar hebben we Zorro als thema genomen. Alle kinderen uit het 

Primair onderwijs waar SPORT en KUNST na school actief zijn, werden uitgenodigd om voor 

één dag Zorro te  

worden. Als locatie werd dit keer gekozen voor de Voorste Venne / de Aleph met haar 

mooie binnenpleinen. 

Alle kinderen kregen deze middag 4 workshops om zich te bekwamen in de vaardigheden 

die onontbeerlijk zijn om je een echte Zorro te voelen. De groepen werden ingedeeld naar 

leeftijd en de inhoud van de workshop is daarop aangepast. Er waren workshops dans, 

schermen, judo, paardrijden, freerunning, stokpaardjes maken, zang en capoeïra en de 

kleintjes werden ook voorgelezen. Zorro voor één dag was een bijzonder geslaagd 

evenement.  

 

   

 

                

 

Door: Vic Hartog, Tacilio Vieira Martin, 

Judoclub Drunen, Ton Lammers, Ariste 

Alosery, Gonda Vrieling, Laureen Peskens, 

Manege Ars Longa, S-Port, Lilian van 

Overbeek, Joyce Kooreman 

Datum: 5 juni 

Duur: van 13.30 u tot 18.30 u 

Locatie: Voorste Venne en centrum voor de 

kunsten de Aleph 

Bereik: 88 deelnemers, 200 man publiek 

Presentatie: eind van de middag, 

evenementenhal Voorste Venne 
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6. KUNST op school   
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6.1 Algemene doelen 
 

Cultuureducatie levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het 

draagt niet alleen bij aan persoonlijke groei, maar ook aan sociale samenhang en 

leefbaarheid in buurt en wijk. We willen kinderen en jongeren opvoeden tot mensen met een 

open blik. Die flexibel zijn en creatief kunnen denken. De wereld verandert in een hoog 

tempo en we weten niet wat de maatschappij straks nodig heeft. Bezig zijn met kunst is bij 

uitstek een manier om te leren nadenken, oplossen en reflecteren, je plaats in de wereld te 

bepalen en je blik te verruimen.  

 

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

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

In de afgelopen jaren is er een goed netwerk tot stand gekomen. De ontwikkelingen staan 

echter niet stil en het is een taak van Trefpunt Heusden 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. 

 

 

6.2 Doelen Cultuureducatie met Kwaliteit 

 
Vanuit OC&W wordt in de beleidsperiode 2013 -2016 ingezet op Cultuureducatie met 

Kwaliteit (CmK). CmK heeft heldere doelen gesteld: 

 
1. Activiteiten gericht op de ontwikkeling, de verdieping en vernieuwing van het 

curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie: 

o realiseren van doorgaande leerlijnen door scholen die zich willen 

onderscheiden (niet álle scholen kunnen dus mee gaan doen) 

o onderwijskundige visie waarbij de culturele ontwikkeling van de leerling 

centraal staat 

o onderwijskundige verdieping t.o.v. het kennismakingsaanbod waaruit 

cultuureducatie nu veelal bestaat 

2. Activiteiten die bijdragen aan de vakinhoudelijke deskundigheid van 

leerkrachten, inclusief vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied 

van cultuureducatie, gericht op: 

o pedagogisch – didactische vaardigheden 

o vaardigheden in de verschillende kunstdisciplines 

o (kunst)historische kennis over cultureel erfgoed 

3. activiteiten gericht op het versterken van de relatie van de school met de lokale 

culturele en sociale omgeving t.b.v. de kunstzinnige en culturele ontwikkeling van 

leerlingen en gericht op het behalen van de kerndoelen: 

o de inzet is een duurzame, intensieve samenwerking. 

o inhoudelijke bijdrage van culturele instellingen die het behalen van de 

kerndoelen vergroten 

o schoolbesturen zijn bij voorkeur betrokken, zo mogelijk via de Lokale 

Educatieve Agenda (LEA) 

 

De provincies hebben de opdracht gekregen dit beleid op provinciaal niveau aan te sturen. 

Voor de provincie Noord Brabant zijn de verantwoordelijken Kunstbalie en Erfgoed Brabant. 

Samen hebben zij De Cultuur Loper ontwikkeld. 
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6.3 
 

 

 

Met De Cultuur Loper haakt Kunstbalie aan bij het overheidsbeleid Cultuureducatie met 

Kwaliteit voor de periode 2013-2016. Met inzet van diverse partijen wordt gewerkt aan een 

instrument dat scholen ondersteunt bij het versterken van het cultuurprogramma, passend bij 

de visie en mogelijkheden van de school en haar culturele omgeving. 

Het doel van de regeling is ervoor te zorgen dat de kwaliteit toeneemt, er samenhang 

ontstaat en dat de samenwerking met lokale culturele instellingen intensiveert. 

 

De kracht van De Cultuur Loper is, dat het een traject is waarbij elke school de mogelijkheid 

heeft haar eigen pad te bewandelen. Er wordt per school bekeken: wat gaat er al goed? 

Wat missen we nog?  

 

De intermediair van Trefpunt Heusden begeleid de scholen in alle fases. Vanuit Kunstbalie 

wordt de intermediair geschoold en begeleid. Er zijn diverse bijeenkomsten en studiedagen, 

gericht op deskundigheidsbevordering, gesprekstechnieken en uitwisseling. 

 

De gemeente Heusden heeft zich een plaats verworven in de eerste tranche gemeenten die 

mee mogen doen (zie afbeelding). Per gemeente was er ruimte voor drie of vier scholen om 

in dit intensieve traject te stappen. 

In de gemeente Heusden zijn vier scholen die graag voorop wilden lopen met 

cultuureducatie, te weten drie Scala scholen de Dromenvanger uit Oudheusden, De Wilgen 

uit Vlijmen en de Bolster uit Drunen. Van Stichting de Leijstroom is de Voetiusschool uit Vlijmen 

ingestapt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In samenwerking met Kunstbalie  

en Erfgoed Brabant 

begeleiding van vier voorloperscholen 

lopend tot en met 2016 
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6.3.1  

 

 

 

De voorloperscholen hebben zich geconformeerd aan een aantal afspraken: 

 De € 10,90 die vanuit de rijksoverheid voor cultuureducatie bedoeld is, wordt ingezet  

 De school is verplicht een gecertificeerde Interne CultuurCoördinator (ICC-er) te 

hebben en uren beschikbaar te stellen voor de inzet van de ICC-er.  

 

Alle vier de scholen hebben een traject doorlopen en iedere school zet op een eigen manier 

vervolgstappen. 

 

 

Drunen: de Bolster 

Oudheusden: de Dromenvanger 

Vlijmen: de Wilgen 

Vlijmen-Vliedberg: deVoetiusschool 
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6.3.2     Traject voorloperscholen 

 

In 2013 hebben de voorloperscholen in het kader van De Cultuur Loper een aantal stappen 

gezet: 

 Alle scholen hebben een intake gesprek gehad met de intermediair. In dit 

gesprek is een inventarisatie gemaakt van praktische zaken en is er in het geval 

van de Wilgen en de Bolster kennis gemaakt. De andere twee scholen waren al 

bekend vanwege KUNST na school. 

 Vervolgens zijn er samen met de coach van Kunstbalie en de intermediair met de 

vier scholen (schoolleider en ICC-er)  ambitiegesprekken gevoerd. Een 

ambitiegesprek is een uitgebreid gesprek waarin twee uur de tijd wordt genomen 

om te onderzoeken wat voor soort leerling de school wil afleveren na acht jaar e 

welke rol cultuureducatie daarin heeft. 

 Daarna zijn onder begeleiding van de intermediair in teambijeenkomsten deze 

ambities getoetst aan de wensen en mogelijkheden van de leerkrachten.  

 Vervolgens zijn er per school twee activiteiten bedacht die aansluiten op de vers 

geformuleerde ambities: een activiteit voor de leerkrachten en een activiteit voor 

de leerlingen. Op alle vier de scholen zijn activiteiten ontplooid. 

Voor wat betreft De Cultuur Loper is nadrukkelijk de school aan zet. De scholen dienen het 

traject zoals het hierboven beschreven is, te volgen. Maar: de beginsituatie van elke school is 

anders. Ook de snelheid van bewegen en de richting waarin bewogen wordt is niet overal 

hetzelfde.  

De taak van de intermediair is het volgen en bewaken van dit proces, het enthousiasmeren 

en zo nodig bijsturen. In de praktijk betekent dit dat zeer er regelmatig contact is (live, per 

mail of telefoon). In gesprekken worden de stappen bepaald, wordt zo nodig expertise 

gezocht en ingehuurd, wordt geëvalueerd en weer vervolgstappen bedacht.  

De intermediair levert maatwerk per school. Dat betekent dat de verschillende ambities en 

routes goed gedocumenteerd moeten worden. De intermediair dient voldoende 

deskundigheid in huis te hebben of te genereren voor het begeleiden van het proces is en 

dient  voor alle vervolgstappen een vinger aan de pols te houden. 

 

De Bolster, Drunen 

De Bolster draagt cultuureducatie een warm hart toe, en heeft dat ook de laatste jaren laten 

zien in activiteiten voor kinderen. De school heeft een aantal speerpunten. De Bolster wil dat 

haar leerlingen ruimte krijgen voor  talentontwikkeling op het gebied van kunst en van 

techniek, leren presenteren, kritisch leren denken, leren samenwerken, werken aan een 

probleemoplossend vermogen en zich ontwikkelen in hun sociale en communicatieve 

vaardigheden. 

Met de intermediair heeft de schoolleider meegewerkt aan een onderzoek dat in opdracht 

van Kunstbalie wordt uitgezet. dat onderzoek gaat over het volgen van de ontwikkeling van 

culturele competenties van leerlingen. Dit gaat over het vierde doel van Cultuureducatie 

met Kwaliteit.  

 

Voor wat betreft de activiteiten heeft de Bolster in 2013 de volgende bereikt: 

 Er wordt op de Bolster gewerkt aan een drietrapsideologie: 1. kennismakingsaanbod 

op school, 2. verdieping bij de BSO en 3. cursorisch onderwijs in de omgeving. Met de 

harmonie wordt gewerkt om op deze manier het muziekonderwijs vorm te geven. 
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 Schoolleider Marieke Habraken, ICC-er Roland Oerlemans en nog drie leerkrachten 

hebben deelgenomen aan de training Voorbij de kaders (zie verderop in dit verslag). 

 Daarnaast hebben twee leerkrachten deelgenomen aan de training Beeldend die 

Trefpunt en een leerkracht heeft deelgenomen aan de training Muziek in de klas. De 

laatste twee trainingen zijn ontwikkeld door Trefpunt en aangeboden via de Scala-

academie. verderop in dit verslag kunt u hier meer over lezen. 

 

De Dromenvanger, Oudheusden 

Op de Dromenvanger is de unieke situatie dat de schoolleider Harry van Hout ook de ICC-er 

is, en tevens verantwoordelijk is voor het cultuureducatief beleid  van alle Scala scholen.  

De Dromenvanger is gesitueerd in een wijk die in de gemeente Heusden meer aandacht 

krijgt omdat er relatief meer problemen in de wijk zijn.  

Harry van Hout wil de focus juist op deze school leggen op dans en beweging. 

In het ambitiegesprek met  de intermediair en Kunstbalie zijn de grotere ambities voor deze 

leerlingen helder verwoord. De Dromenvanger is zich ervan bewust dat zij haar nek uitsteekt 

om juist in dit gebied voor de discipline dans te kiezen en de nadruk te leggen op de 

zeggingskracht van je lichaam, van de mogelijkheden vrij te bewegen en de verbeelding de 

ruimte te geven. Dit vraagt om een goede opbouw en een zorgvuldige communicatie met 

de ouders. 

 Voor alle leerjaren is in samenwerking met centrum voor de kunsten de Aleph een 

doorlopende leerlijn ontwikkeld. Daarin zitten een aantal lessen gegeven door de 

leerkrachten zelf en een aantal lessen worden gegeven door dansdocenten van de 

Aleph.  

 Daarnaast wordt er met een methode gewerkt om elke week te werken aan een 

andere kunstdiscipline.  

 Eén leerkracht heeft deelgenomen aan de training Beeldend van Trefpunt. 

 

De Wilgen, Vlijmen 

Op de Wilgen is langzamerhand meer ruimte ontstaan om te werken aan cultuureducatie. 

De focus heeft een aantal jaren gelegen op het opbrengstgericht werken. Vanuit het 

ambitiegesprek ontstond een duidelijke focus op het ontwikkelen van een leerlijn 

cultuureducatie, op het samenwerken met de culturele omgeving en met ouders en op het 

ontwikkelen van vaardigheden van de leerkrachten op het gebied van creativiteit. Samen 

met de intermediair is gezocht naar de beste manier van begeleiden. Met name de 

begeleiding van leerkrachten heeft een grote rol gekregen. Het merendeel van het team 

draagt cultuureducatie een warm hart toe, maar voelt zich onhandig in de uitvoering. Er is 

derhalve veel tijd en energie gestoken in het enthousiasmeren, inspireren en scholen van het 

team. 

 Via Kunstbalie hebben we contact gezocht met Nancy Swaanen van Snens. Nancy 

heeft twee keer een inspiratiebijeenkomst gedaan op de Wilgen. Leerkrachten 

kregen inzicht in een creatief proces, en hoe eenvoudig het kan zijn om zelf in te 

zetten. Zelfs als je denkt niet creatief te zijn.   

 Vervolgens heeft beeldend kunstenaar   Ton Lammers in alle dertien groepen een 

workshop beeldend gegeven. Alle leerlingen kregen hetzelfde thema, gebaseerd op 

de kunstwerken van Sarah Sze: “maak een maquette van jouw plek tussen de 

sterren”. De leerkrachten kregen een observatie opdracht. Ze moesten bij drie 
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leerlingen middels gerichte vragen kijken naar het creatieve proces van de leerling. 

De inspiratiebijeenkomst en de workshop werden bijzonder positief ontvangen. 

 Vier leerkrachten van de Wilgen hebben de training Voorbij de kaders gevolgd. 

 

 

          

 

 

De Voetiusschool, Vlijmen- Vliedberg 

De Voetiusschool hangt het beginsel van de meervoudige intelligentie aan, en is daarnaast 

hard aan het werk om de naam Vreedzame School op een goede manier gestalte te geven. 

De Voetiusschool kiest er voor om elk jaar een andere discipline aan bod te laten komen. 

Vorig schooljaar is er al een start gemaakt met de Voetiustateliers: op donderdagmiddag 

kunnen de kinderen beeldend aan de slag. Nu is er de wens om cultuureducatie meer te 

borgen en samenhang met elkaar te laten hebben. In gesprekken en teambijeenkomsten 

heeft men ambities geformuleerd en nu proberen de leerkrachten deze ambities en doelen 

als uitgangspunt voor de creatieve lessen te nemen.  

 De Voetiusateliers in het najaar van 2013-2014 werkten toe naar een kerstmarkt. Er is 

zoveel mogelijk geprobeerd de creativiteit van de kinderen de ruimte te geven, én ze 

de lol van het creëren te laten ervaren. Voor de tweede helft van het schooljaar gaat 

de Voetiusschool de discipline theater aanpakken. 

 De schoolleider Dominique Habraken en drie leerkrachten hebben de training Voorbij 

de kaders gevolgd.  

 Verder heeft er één docent deelgenomen aan de training Beeldend van Trefpunt, en 

vier leerkrachten hebben de training Muziek in de klas gevolgd. 
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6.4 Activiteiten KUNST op school 
 

De overige activiteiten worden chronologisch beschreven. Per activiteit wordt vermeld welk 

doel uit de regeling CmK het betreft.  

 

 

6.4.1 Scholing 

 

 

 

Binnen het PO hebben de meeste scholen een Interne Cultuur Coördinator aangewezen. 

Deze leerkracht krijgt een niet vastgesteld aantal uren om zich in te zetten voor 

cultuureducatie binnen de school. Dat betekent het uitzoeken van methodes (wat doen we 

zelf), het organiseren van workshops en culturele uitstapjes. Elke school heeft voor deze 

activiteiten € 10,90 per leerling ter beschikking.  

Voor veel leerkrachten is het niet vanzelfsprekend of gemakkelijk om deze forse taak goed te 

doen. Daarom verzorgt Trefpunt Heusden  om het jaar een ICC-cursus. Deze cursus bestaat 

uit 6 bijeenkomsten en daarnaast moeten de cursisten een aantal opdrachten maken. ICC-

ers leren hoe ze beleid kunnen maken en hoe een plan van aanpak er per schooljaar uit zou 

kunnen zien. Tijdens één van de bijeenkomsten is er een speeddate met kunstaanbieders. Na 

afloop krijgen de cursisten een certificaat.  In 2013 hebben 12 cursisten van 8 verschillende 

scholen hun certificaat behaald. 

 

 

 

6.4.2 

 

 

Het allereerste Trefpunt café werd georganiseerd voor schoolleiders, ICC-ers en aanbieders. 

Doel was om kennis te maken, informatie te geven en uit te wisselen. 

Doel 2 

Datum: 6 februari – 15 mei 

Uitvoerenden: Marieke Habraken en Maaike 

van den Brule 

Locatie: diverse 

Bereik: 12 deelnemers 

 

Doel 3 

Uitvoerenden: Marjolein van den Akker en Femke 

Jonas 

Datum: 30 mei 

Duur: 13.30 u – 16.30 u 

Bereik: aanwezig:13 aanbieders, 1 

beleidsmedewerker gemeente, 14 leerkrachten, 

2 studenten Fontys   
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Marjolein van den Akker van Trefpunt Heusden heeft verteld wat de activiteiten van 2013 

door Trefpunt Heusden zijn. Ook gaf zij uitleg over Cultuureducatie met kwaliteit en de 

Brabantse uitvoering daarvan: De Cultuur Loper.  

Vervolgens heeft Chantal Martens, beleidsmedewerker van de gemeente Heusden uitleg 

gegeven over het cultuurbeleid van de gemeente.  

De vier voorloperscholen kwamen aan het woord. Zij vertelden hoe het traject tot nu toe was 

verlopen en wat hun verwachtingen zijn van De Cultuur Loper. 

Lieke Buijs van de Bussel uit Vlijmen vertelde hoe zij los van De Cultuur Loper toch al in 

samenwerking met de Aleph een complete doorlopende lijn hadden ontwikkeld voor 

cultuureducatie. Zij hebben als school er voor gekozen de discipline theater centraal te 

stellen. 

Tot slot hebben twee docenten van de Aleph verteld hoe zij de trainingen voor zich zien die 

door Trefpunt Heusden via de Scala academie aangeboden worden.   

Tussentijds hebben verschillende groepjes tableaus vivant  uitgebeeld die correspondeerden 

met een aantal stellingen die later bediscussieerd werden. 

De informatie werd als waardevol ervaren en de uitwisseling blijkt zeer welkom. 

 

      

 

6.4.3 

 

 

 

De Cultoer is al jaren een begrip in Heusden. Het doel van de Cultoer is om kinderen en 

leerkrachten uit het primair onderwijs te laten kennismaken met kunst en cultuuraanbieders 

uit de omgeving.  

De vorm en inhoud varieert. Dit jaar heeft Trefpunt Heusden in samenwerking met Femke 

Jonas van de Aleph gemeend de Cultoer weer wat te moeten opschudden. Uitgangspunten 

werden bereik, plezier en zichtbaarheid. 

 

De leerkrachten hebben vanuit Trefpunt Heusden voorbereidende opdrachten gekregen, 

gedifferentieerd naar niveau. Na afloop van de Cultoer was er een verwerkingsopdracht. 

 

 

Doel 3 

Datum: 2, 5 en 6 september 

Uitvoerenden: diverse aanbieders uit de 

omgeving 

Locatie: diverse 

Bereik: alle 4000 kinderen van groep 1 t/m 

8 uit de gemeente Heusden 
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Op een centrale plek, het schoolplein of een grasveld in de buurt, arriveerde een karavaan 

met zes verschillende kunstuitingen. Bij hun voertuig hadden alle aanbieders een 

(interactieve) presentatie van vier minuten. Na deze ultra-minivoorstelling klonk er een 

fluitsignaal en moesten de groepen doorschuiven naar de volgende kunstenaar. Alle 

kinderen hebben in een half uur tijd zes verschillende kunstuitingen beleefd.  

 

De aanbieders die hebben deelgenomen zijn:  

 een minimusical door Jozan van Balkom (Aleph) 

 een live beeld maken door Ton Lammers (Aleph) 

 een kleine interactieve theatervoorstelling door Lilian van Overbeek (Aleph) 

 een tubaconcert door Jan van de Sanden (Aleph) 

 een dansworkout door Nicole Oerlemans (Aleph) 

 een danspresentatie met verschillende stijlen door Soazic Reek (Aleph) 

 een klarinet-quiz door Fanny van Rooy (Aleph)  

 een huisje voorzien van je persoonlijke tekening door Jorg van Broekhoven (atelier 

Fellenoord) 

 het maken van totempalen door Marjolein Peeters (atelier Fellenoord)  

 percussieles op verkeersborden, flessen en vaten door André van Weele en Michel 

(Muziek Idee)  

 verhalen en een quiz door Jacqueline Frenken of Joyce Kooreman (Bibliohteek)  

 klarinetconcert door Geert Schalken (Harmonie St. Cécilia) 

 

De reacties waren erg positief. Voor de scholen was het een echte happening waarbij er 

een wervelwind aan kunsten voorbij kwam in korte tijd. De aanbieders waren blij dat scholen 

door deze minivoorstellingen een indruk kregen van het lokale aanbod, zonder dat het als 

volwaardig aanbod beschouwd kon worden. Het is in deze vorm niet zo dat de scholen 

vanwege de Cultoer de kunstaanbieders niet meer binnen school halen. Voorheen was dit 

soms wel zo.  

Kleine kanttekening was de nadruk op het woord Karavaan in de voorbereidende opdracht. 

Doordat de meeste aanbieders met een gewone personenauto kwamen (en niet met een 

kameel!) klopte dat niet helemaal met de verwachting. Tweede kanttekening was dat de 

voorstellingen iets te kort waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

De opzet was verfrissend en met veel variatie. Er waren verschillende activiteiten waar de 

kinderen met plezier aan meegedaan hebben. Omdat ze steeds door moesten draaien was een 

half uurtje prima. De mevrouw van de biep stond tussen een tuba en een drummende kok in. Zij 

had misschien beter een rustig plekje kunnen zoeken. Voor herhaling vatbaar! (leerkracht groep 

6 de Dromenvanger) 
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6.4.4 

 

 

Al twee keer eerder is er een Heusden4u evenement georganiseerd voor de jongeren uit de 

gemeente Heusden. De Vrienden van Heusden4u hebben als taak initiatieven vanuit de 

jongeren te ondersteunen. Tot nu toe komt echter het initiatief vanuit de Vrienden van 

Heusden4u. Het Heusden4u evenement is een samenwerking tussen Contour de Twern, 

SPORT na school, KUNST na school en de Ster in Nieuwkuijk. Tijdens het evenement konden 

jongeren voetballen, hennatatoeages laten zetten, een breakdance workshop volgen, een 

graffiti workshop volgen, luisteren naar diverse optredens van bands kijken naar een 

skateboard demonstratie op een ramp. In de evaluatie is besproken hoe we een volgende 

keer de jongeren zelf meer betrekken in de organisatie. 

 

6.4.5 

 

 

Elk jaar dat de Kick Off georganiseerd wordt, wordt het beter. Het doel blijft hetzelfde: 

leerlingen uit het vierde leerjaar krijgen de kans om in één dag diverse kunstdisciplines te 

ervaren in drie workshops ergens in Drunen. Zij fietsen zelf onder begeleiding van een docent 

rond.  

Het aanbod was divers: 

Literatuur   - korte verhalen schrijven door Martijn Neggers  (bibliotheek) 

    - lezing door de schrijver Khalid Boudou (bibliotheek) 

Dans:    - hiphop door Rodney Kasandikromo (de Aleph) 

    - salsa door Gonda Vrieling (de Aleph) 

    - jazzdance door Ariste Alosery (de Aleph) 

    - streetdance door Nancy van den Bosch (SHJ) 

    - capoeïra door Tacilio Vieira Martins (into Capoeïra) 

Beeldend - beeldhouwen in mergel door Harry Wijgerse 

(d’Oultremontcollege_ 

    - henna tatoeages door Ozge Kunt en Tugba Celik 

    - eetbaar boek maken door Marianne Peijnenburg 

- Onwerpen en vervaardigen in een groepje van een lichtobect 

door atelier Fellenoord 

- schilderen op doek door Wilfred Bardoul 

(d’Oultremontcollege) 

Doel 3 

Samenwerking met Vrienden van 

Heusden4u 

Datum: 13 september 

Locatie: Nieuwkuijk 

Bereik: ongeveer 50 jongeren tussen 12 

en 18 jaar 

Doel 3 

Datum: 3 oktober 

Locatie: diverse door heel Drunen 

Uitvoerenden: diverse 

Bereik: alle 327 vierdejaars leerlingen van 

d’Oultremontcollege 
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- animatiefilm maken door Niek Castricum of Bram Tackenberg 

en Laurien Vogelaar (Tackenvogel Producties) 

- sculpturen solderen door Hjalmar van den Akker  

Mode    - ontwerpen met wegwerpmateriaal door Petra Frissen 

Muziek    - percussie (Muziek Idee of Music’scool) 

    - rap door Thomas van Vliet 

Theater   - zingen/ acteren door Jozan van Balkom (de Aleph) 

    - improviseren door Lilian van Overbeek (de Aleph) 

    - speltechnieken door Rose-Marie Bedaux (de Aleph) 

 

Er waren die dag 70 workshops op 18 verschillende locaties. De Kick Off wordt 

gemeentebreed gedragen. Wijnand van Delft, de gemeentewerf en de Aleph stelden alle 

ruimte die zij konden missen om niet beschikbaar en de Voorste Venne rekende een zeer 

gereduceerd tarief. 

De reacties waren zeer positief. De organisatie was goed, de groepsgrootte (maximaal 15 

leerlingen) hielp mee de kwaliteit te bewaken en de workshops waren inhoudelijk bijna 

allemaal van hoog niveau. De kunstdocenten waren ook erg te spreken over de inzet van de 

leerlingen. 
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6.4.6 Scholing 
 

 

 

Veel scholen uit het primair onderwijs hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het 

omhoog brengen van de opbrengsten op het gebied van rekenen en taal. Cultuureducatie  

met minder direct meetbare opbrengsten, had geen prioriteit. Toch is het belang van 

cultuureducatie evident.  

Op initiatief van Trefpunt Heusden is exclusief voor de voorloperscholen uit de gemeente 

Heusden en kunstaanbieders is een training ingekocht van AB3. De training werd geleid door 

Alexandra van der Hilst, de auteur van het boek Voorbij de kaders. De training bestond uit 

een deel theorie: hoe werkt een brein, welke intelligenties spreek je aan, hoe ontstaan 

verbindingen in je hoofd, wanneer en hoe komt je brein in actie. 

Het was een bijzonder waardevolle middag, met oefeningen die meteen in de klas inzetbaar 

zijn, theorieën en tips.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Doel 2 

Uitvoerenden: AB 3, Alexandra van der Hilst 

Datum: 20 oktober  

Locatie: theaterzaal de Aleph 

Bereik:14 leerkrachten (6 afwezig), 3 

kunstaanbieders, de cultuurcoach, 2 

personen van Kunstbalie  

Ik vond het een inspirerende middag. Vond met name de theoretische onderbouwing sterk en verrassend. 

Besef dat we (ik) kinderen eenzijdig op een bepaalde intelligentie aanspreken. Zou dat graag anders zien, 

maar zie dat door de strakke tijdsplanning van de leervakken in mijn groep 4/5 nog niet zo snel in de 

praktijk vormgegeven. Ga dit schooljaar bij Trefpunt ook nog aan een Scala-cursus over toneel in de klas 

deelnemen en hoop daar ook nog vaardigheden op te doen. Denk dat dit meer schoolgedragen moet zijn en 

ben benieuwd wat we daarin met het hele team gaan doen. Vond de opdrachten zelf leuk om te doen, maar 

de middag na een ochtend werken en met de voorbereidingen voor de volgende dag na terugkomst wel 

intensief. 

Leerkracht OBS de Wilgen 
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6.4.7 Scholing 
 

 

 

Een belangrijk doel van Cultuureducatie met kwaliteit is het scholen van de leerkrachten. 

Trefpunt Heusden heeft gemeend, naast de scholing op maat op de voorloperscholen, zeer 

praktijkgerichte trainingen aan te moeten bieden voor leerkrachten. Kunstdocenten met veel 

praktijkervaring hebben leerkrachten handvatten gegeven om in hun eigen klas situatie aan 

de slag te kunnen. Voor dit schooljaar hebben we de disciplines beeldend, muziek en 

theater aangeboden. De training theater start in 2014 en wordt in het volgende jaarverslag 

beschreven. 

 

Beeldend door Ton Lammers van centrum voor de kunsten de Aleph 

De trainingen bestonden uit drie bijeenkomsten van 2 uur, in een atelier van de Aleph.  

Ton heeft veel verteld over wat creativiteit is. Wat neem je waar bij een leerling die creatief 

is? Na elke bijeenkomst kregen de deelnemers per mail de theoretische kaders, 

inspiratieteksten en voorbeeldopdrachten.  

 

Muziek in de klas door André van Weele van Muziek Idee 

Voor de training Muziek in de klas was erg veel belangstelling. Naast het scheppen van een 

theoretisch kader, werden er ook praktijkopdrachten geoefend, met ritmes, zingen en met 

gitaar spelen. 

 

In de evaluatie zijn de cursisten gevraagd om cijfers te geven voor de training: algemene 

indruk, hoe educatief het was, hoe creatief en de directe toepasbaarheid in de klas. 

Gemiddeld komen beide trainingen op een voldoende uit.  

De evaluaties zijn bijzonder nuttig om de trainingen volgende keer inhoudelijk bij te stellen. Bij 

Beeldend kunnen meer praktijkvoorbeelden in de les  aangeboden worden en voor muziek 

moeten we differentiëren naar instapniveau.  

  

Doel 2 

Uitvoerenden: Ton Lammers en André van Weele 

Data: Beeldend: 21 okt – 18 nov 

Locatie: Atelier de Aleph 

Bereik: 11 deelnemers van 10 scholen 

Muziek in de klas: 29 okt – 26 nov 

Locatie: Muziek Idee 

Bereik: 15 deelnemers van 10 scholen 
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7. Overige activiteiten 

 
 Bijwonen Stuurgroepoverleg (1 x per 6 weken) 

 Bijwonen Jeugdoverleg (1 x per 6 weken) 

 Bijwonen Provinciaal Overleg CultuurCoördinatoren (2 x per jaar) 

 Bijwonen studiedagen/ netwerkbijeenkomsten intermediairs (1 x per 2 maanden) 

 Bijhouden website 

 Bijwonen Klankbordgroep Kunstbalie over De Cultuur Loper 

 Nieuwsbrief maken / verspreiden (3 x per jaar) 

 Contact onderhouden scholen (voorloperscholen intensief, anderen op verzoek) 

 Contact onderhouden aanbieders 

 Bijwonen studiedagen (Dag van de cultuureducatie) 

 Bijhouden landelijke en regionale ontwikkelingen 

 Bijhouden financiën 

 

 

8. Financiën 
 

Salariskosten van de cultuurcoach worden gefinancierd door het rijk (40 %) en door de 

gemeente Heusden (60 %).  

Het werkbudget voor KUNST na school bestaat uit een inleg van Scala en van 

d’Oultremontcollege en een bijdrage van de deelnemers. Incidenteel is wordt er 

sponsorgeld gegenereerd (bij de projecten Kunst ligt op straat en Zorro). 

Het werkbudget voor KUNST op school bestaat uit een gematchte bijdrage van de Provincie 

en een bijdrage van deelnemers.  

Het werkbudget voor de Kick Off bestaat uit CJP gelden van d’Oultremontcollege en een 

bijdrage uit het werkbudget van KUNST op school.  

Voor een overzicht verwijs ik u naar de bijlagen.  

 

 
 

         

 


