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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag over 2014 van Trefpunt Cultuureducatie Heusden, kortweg Trefpunt
Heusden. Trefpunt Heusden opereert als aanjager en organisator van het netwerk tussen
onderwijs, gemeente en scholen. Trefpunt Heusden houdt zich bezig met cultuureducatie
binnen en buiten de schoolpoorten onder de noemers KUNST op school en KUNST na school.
Taken van Trefpunt Heusden zijn het inhoudelijk begeleiden, verdiepen en verankeren van
cultuureducatie op scholen die meedoen met De Cultuur Loper. Trefpunt Heusden onderhoudt
het netwerk tussen gemeente, scholen en kunst- en cultuuraanbieders en legt verbindingen
tussen op- en naschoolse kunst- en cultuurworkshops.
Cultuureducatie is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. 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 nu 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.

In dit verslag leest u welke activiteiten er in 2014 georganiseerd zijn, wat de opbrengsten van
deze activiteiten zijn, met wie er wordt samengewerkt en wat de ontwikkelingen zijn.

Marjolein van den Akker
Februari 2015
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2. Organisatie
Trefpunt Heusden is een onafhankelijke organisatie en wordt bemand door één persoon, te
weten Marjolein van den Akker.
De inhoudelijke en financiële eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep. In de Stuurgroep
zit een vertegenwoordiging van de gemeente, scholen en het culturele veld uit Heusden. Deze
Stuurgroep heeft in 2014 wat wisselingen gekend.
Leden van de Stuurgroep zijn:
- Wim van Engeland, voorzitter: wethouder cultuur in Heusden
- Hans van der Heijden, beleidsmedewerker gemeente
- Caroline Coppes, cultuurcoördinator en docent beeldende vakken
d’Oultremontcollege
- Theo Spiekermann, intern begeleider Olof Palme
- Harry van Hout, schoolleider De Dromenvanger en beleidsmedewerker cultuur
Scala Scholen
- Paula Jorritsma, later Mariska Heijmans, nu Peter Bakker,
communicatiemedewerker Streekarchief
- Mieke de Graaff, later Judith Rotmans, directeur van de bibliotheek
- Kim van den Heuvel, later Jan van der Sanden, nu Ton Stassen, directeur centrum
voor de kunsten
- Ron Cretier, directeur van de Voorste Venne
De inhoudelijke begeleiding voor wat betreft De Cultuur Loper (beleidsperiode 2013-2016
Cultuureducatie met kwaliteit) ligt bij Kunstbalie en Erfgoed Brabant. De persoonlijke coach
voor Trefpunt Heusden was Noa Verhofstad, later Bram Relouw, nu Annelijn Smulders.
Het technisch werkgeverschap ligt bij centrum voor de kunsten de Aleph. Zij verzorgen de
werkplek, de administratieve afhandeling en de jaarcijfers.
In 2014 is onderzocht hoe het zou uitpakken als de combinatiefunctionaris cultuur
ondergebracht zou worden bij Stichting de Schroef, waar ook de combinatiefunctionarissen
sport zitten, maar dit bleek weinig voordelen en veel nadelen te hebben.
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3. KUNST OP SCHOOL
3.1

Doelen KUNST op school

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.
Het is een taak van Trefpunt Heusden om de 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. KUNST
op school ondersteunt scholen in het verdiepen en verankeren van het cultuureducatief
aanbod, het bevorderen van de deskundigheid en het ontwikkelen van de samenhang.
3.2

Beleidsperiode 2013-2016: Cultuureducatie met kwaliteit en De Cultuur Loper

Ruim 23.000 leerlingen van 88 basisscholen uit 27 gemeenten in Noord-Brabant zijn gestart met
een programma om de kwaliteit van cultuureducatie op school te verdiepen en verbeteren.
In Noord-Brabant doet men dit met behulp van De Cultuur Loper, een instrument om de
landelijke doelen op dit terrein te realiseren. Welke culturele competenties wil de school de
leerlingen meegegeven? Cultuureducatie is meer dan een leerling een vaardigheid aanleren.
Het gaat ook over het prikkelen van de creativiteit, het openstaan voor vernieuwing, het
stimuleren van een kritisch denkvermogen en vooral het ontwikkelen van datgene wat men
van een 21ste eeuwse burger verwacht. De Cultuur Loper is gebaseerd op co-creatie. Dat
betekent dat het traject om tot verdieping en vernieuwing te komen van het curriculum
nadrukkelijk de samenwerking wordt opgezocht. Steeds wordt bekeken hoe elke stap in de
praktijk werkt en of deze bijgesteld moet worden. Scholen en intermediairs hebben veel
inspraak.
De Rijksoverheid heeft hiervoor vier doelen geformuleerd, te weten:
1.
2.
3.
4.

Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum
Vakinhoudelijke deskundigheid bevorderen
Relatie scholen en culturele omgeving verstevigen en verankeren
Beoordelingsinstrument ontwikkelen voor de culturele ontwikkeling van de leerlingen
(dit doel wordt ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant)

Er zijn financiële middelen ter beschikking gesteld om aan deze doelen te werken. Namens de
provincie Noord-Brabant hebben Kunstbalie en Erfgoed Brabant een aanvraag gedaan voor
deze financiële middelen, met de intentie van in eerste instantie 27 participerende
gemeenten. De gemeente Heusden zit hierbij, en heeft zich op deze manier ten doel gesteld
de kwaliteit van cultuureducatie in Heusden te verhogen.
Het jaar 2014 valt midden in de beleidsperiode 2013-2016. Dat betekent dat hetgeen in 2013
in gang gezet is op het gebied van cultuureducatie, zijn weg aan het vinden is. Het betekent
ook dat voorzichtig een waardering gegeven kan worden over de aanpak en resultaat. Aan
het einde van schooljaar 2012-2013 is er met een grootschalig provinciaal onderzoek uitgezet,
uitgevoerd door het KPC, voldaan aan de plicht van het ministerie van OC&W om het beleid
te monitoren. Alle intermediairs en vele scholen en gemeenten hebben deelgenomen aan dit
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uitgebreide onderzoek, waardoor de uitkomst representatief genoemd mag worden. Over het
algemeen wordt De Cultuur Loper positief beoordeeld. Scholen hadden behoefte aan
verdieping en verankering van cultuureducatie binnen hun school en met De Cultuur Loper
worden waardevolle stappen gezet. Scholen krijgen grip en een beter inzicht in de intrinsieke
waarden van cultuureducatie. Daardoor worden er bewustere keuzes gemaakt. Wat verder
uit het onderzoek naar voren kwam is het feit dat scholen wel aanlopen tegen de
tijdsinvestering. Als een school niet zelf stappen zet en tijd vrij maakt, gebeurt er vrij weinig. Ook
het meenemen van de teams is nog een aandachtspunt. Voor een samenvatting van het
onderzoek klik bijlage DCL evalutatiefolder (1).pdf

3.3

De Cultuur Loper in Heusden

Het is een opmerkelijke keuze van de rijksoverheid om de keuze
om al dan niet te participeren in de beleidsplannen over te
laten aan de scholen. Het voordeel is dat alleen gemotiveerde
scholen meedoen.
In Heusden zijn zes Cultuur Loper scholen: vier voorloperscholen
die gestart zijn in 2013 en twee volgscholen die gestart zijn in
2014. Dit zijn scholen die zelf hebben uitgesproken dat zij een
verdiepingsslag willen maken met cultuureducatie. Trefpunt Heusden heeft een begeleidende
rol, maar het eigenaarschap van de ontwikkelingen ligt bij de scholen: de school is aan zet.
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om cultuureducatie per school opnieuw uit te vinden. Het
is wél de bedoeling met samenhang te creëren, beter na te denken over de culturele
competenties en langdurige samenwerking met de lokale culturele omgeving aan te gaan.
Hieronder een korte samenvatting van speerpunten en extra activiteiten naar aanleiding van
het proces.
3.3.1

Doel 1: ontwikkeling, verdieping en vernieuwing van het curriculum

De Dromenvanger (Voorloper, Oudheusden) heeft cultuureducatie vast op het rooster staan.
"Het komt er niet bij, het is een onderdeel van" is het motto. De Dromenvanger vindt alle
disciplines belangrijk, maar legt de nadruk op de kunstdiscipline dans. Daarvoor is in
samenwerking met de Aleph een start gemaakt met het maken van een doorlopende leerlijn.
Ook zoekt de dromenvanger samenwerking met het professionele internationaal opererende
dansgezelschap De Stilte uit Breda. Zowel op het gebied van dans, als bij beeldend en muziek
werk de Dromenvanger samen met lokale aanbieders. Zo worden de lessen muziek om en om
gegeven door Harmonie St. Cécilia en door de eigen leerkracht. Ook bij andere disciplines
wordt op deze manier samengewerkt met lokale partijen.
De Voetiusschool (voorloper, Vlijmen)legt per schooljaar de nadruk op twee kunstdisciplines,
zonder daarbij de andere disciplines uit het ook te verliezen. Zo is vorig jaar in de eerste helft
van het schooljaar tweewekelijkse Voetiusateliers met de discipline beeldend gewerkt aan
een grootse kerstmarkt. De tweede helft van het jaar stond de discipline drama centraal. Dit
schooljaar staat de eerste helft weer in het teken van de beeldende vakken en de tweede
helft wordt muziek goed op de kaart gezet: Harmonie St. Cécilia komt muzieklessen verzorgen
én geeft de mogelijkheid aan geïnteresseerde en getalenteerde kinderen om samen een
orkest te vormen onder schooltijd. Groep 6 en 7 mogen bovendien meedoen aan het
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prachtige Música van de Philharmonie Zuidnederland waarbij ze zowel workshops in de klas
krijgen als in het theater, en vervolgens wonen de kinderen in dit theater een concert met 40
beroepsmuzikanten bij.
De Bolster (voorloper, Drunen) gaat in het voorjaar in twee weken schoolbreed een
theatervoorstelling maken, in samenwerking met de Aleph. Het team heeft met de
gedragsindicatoren van de culturele competenties en de heldere aanpak van de Aleph
voldoende werkvormen in handen gekregen om een project zinvol en conform de eigen
ambities vorm te geven. Daarnaast lopen er natuurlijk nog veel andere kunstprojecten waarbij
talentontwikkeling, de combinatie met techniek en leren presenteren een centrale rol
innemen.
De Bolster is een voorstander van het drietrapsmodel waarbij kinderen eerst kennismaken met
een kunstdiscipline in de klas, vervolgens na schooltijd op de BSO hier een vervolg op kunnen
krijgen, om als derde stap de weg naar de lokale aanbieder in hun eigen tijd te kunnen vinden.
De Wilgen (voorloper, Vlijmen)is dit schooljaar van start gegaan met De Kunstfabriek, die in het
teken stond van het 40-jarig bestaan van school. Het project kreeg een duidelijke richting
doordat duidelijk naar de helpende ouders en aanbieders gevraagd kon worden met name
te werken aan de onderzoekende en creërende vermogens van de kinderen.
De Bussel (volger, Vlijmen) is schooljaar 2014-2015 Cultuur Loper School geworden. Na het
ambitiegesprek, waarin duidelijk werd dat naast de bestaande doorlopende leerlijn theater er
ook een wens ligt om dit voor andere disciplines op te pakken, is het team ook gestart
met WAKKER van IDKR8. In deze studiemiddag werd het belang van creativiteit en het
ontwikkelen van het onderzoekend vermogen bij leerlingen op een inspirerende (en een
beetje confronterende) manier helder gemaakt. Vervolgens gaan de leerkrachten met een
nog te ontwikkelen kijkwijzer bekijken wat voor gedrag ze zien bij leerlingen tijdens
cultuureducatieve lessen van vakdocenten.
De Vijfhoeven (volger, Vlijmen) heeft de wens leerlingen veel diversiteit te hebben laten
smaken in de basisschoolperiode. Zij willen dat vormgeven in vakoverstijgende projectweken.
Dat doen ze al, maar de Vijfhoeven heeft de wens dit verder te ontwikkelen. Ze willen
onderzoeken of de onderbouw altijd thematisch zou kunnen werken. Het team startte in
december met een workshop over 21th century skills en cultuureducatie.
3.3.2

Doel 2: vakinhoudelijke deskundigheid bevorderen

Naast het werkbudget voor Cultuur Loper scholen heeft de provincie (Kunstbalie en Erfgoed
Brabant) voor deze scholen een flink aanbod wat gratis af te nemen is. Het valt nog niet mee
om dit optimaal te benutten. De grootste schaarste blijkt niet geld, maar tijd.
Om ook scholing in en met de culturele omgeving te kunnen bieden, heeft Trefpunt Heusden
gemeend lokaal trainingen voor leerkrachten te moeten aanbieden.

Theater in de klas
Door: Trefpunt Heusden
Rose Marie Bedaux (de Aleph)
Deelnemers: 6
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In november 2013 is Trefpunt Heusden gestart met het uitzetten van scholing voor leerkrachten
van Heusdense scholen: Muziek in de klas, Beeldend en Theater in de klas. Theater in de klas
was de laatste en heeft in januari en februari plaatsgevonden. Deze werd goed beoordeeld.
Leerkrachten kregen voldoende handvatten om zelf in de klas mee verder te gaan.
Voor Muziek in de klas waren in 2013 maar liefst 16 deelnemers. Hoewel de docent (André van
Weele, Muziek-Idee) erg bevlogen lesgaf, bleek dat meer differentiatie gewenst was. Voor
2014 zijn er daarom op 2 niveaus trainingen Muziek in de klas aangeboden.
Bij Beeldend was de feedback deels erg positief, en deels vond met de training te theoretisch.
Ton Lammers (de Aleph) gaf aan de training niet nogmaals te willen aanbieden, dus is er een
samenwerking gezocht met Atelier Fellenoord. Atelier Fellenoord heeft ervaring met het
lesgeven aan volwassenen.
Theater is de klas is in eerste instantie op dezelfde manier aangeboden in 2014. Bij het
inschrijven bleek dat een aantal deelnemers in januari al deelgenomen had en een
vervolgtraining wilde. In overleg met Rose-Marie is toen besloten dat deze gegeven zou
worden door Sietske Oosthout (de Aleph).
Echter: voor alle vier de trainingen waren onvoldoende aanmeldingen.
Mogelijke reden kan zijn dat schoolleiders minder genegen zijn de individuele leerkrachten te
scholen.
TheaterBeeld
Door: Buro Co
Maaike van den Brule
Deelnemers: team De Bolster
(5 personen)

De Bolster wil jaarlijks met de hele school een theatervoorstelling maken met toneel, dans,
muziek, fotografie en film. In 2013 was de aftrap hiervan. Alle klassen maakten met hun eigen
leerkracht een deel van een verhaal, en de schoolleider Marieke Habraken vormde de rode
draad. Het team is door Buro Co Maaike van den Brule geschoold in een workshop over
theaterbeeld: wat heb je op toneel (niet) nodig om het theaterbeeld sterk te maken.

WAKKER!
Door: IDKR8: Marcelle Hilgers en Lobke Meekes
Deelnemers: team De Bussel (15 oktober)
(17 personen)
Team De Wilgen (17 november)
(23 personen)

De scholing WAKKER! van IDKR8 zet in op het onderzoekend vermogen. In een ochtend wordt
niet alleen verhelderd waarom dit vermogen belangrijk is, maar ook hoe het zit met het
onderzoekend vermogen van de leerkrachten zelf. Dit geeft inzicht in de processen en
handvatten om mee verder te kunnen.
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21th century skills en cultuureducatie
Door: Frank vd Oetelaar
Deelnemers: team De Vijfhoeven
(14 personen)

De ICCers van De Vijfhoeven zijn zoekende naar een onderwijsvorm die past bij het team, de
leerlingen en tegelijkertijd onderscheidend is. Zij zetten al een paar jaar in op thematisch
onderwijs: nu nog in de vorm van projectweken. Om te kijken naar thematisch onderwijs in de
huidige maatschappij past de workshop over 21ste eeuwse vaardigheden prima. Het zet aan
tot denken. Niet alleen over het gebruik van tablets, smartphones e.d. in de klas, maar ook het
werken in homogene leeftijdsgroepen, of het feit dat iedereen hetzelfde zou moeten leren.

Scholing medewerker Trefpunt Heusden
Training gesprekstechnieken door Margreet Rierink van de Coaching Academy International

Deze training is in samenwerking met Kunstbalie opgezet en heeft ten doel de intermediairs
van De Cultuur Loper te trainen in het voeren van professionele coachingsgesprekken.

3.3.3

Doel 3: relatie scholen en culturele omgeving verstevigen en verankeren

Scholen weten sinds het ontstaan van de Marktplaats in 2006 hun culturele omgeving steeds
beter te vinden en te benutten. Trefpunt Heusden (voorheen de Marktplaats) kiest er derhalve
voor in te zetten op het bevorderen van deskundigheid, het leren spreken van dezelfde taal
het faciliteren van ontmoetingen tussen beiden.

Trefpunt café
Door: Trefpunt Heusden, Marjolein van den Akker
15 januari
Deelnemers: ICC-ers, schoolleiders, leerkrachten (21 personen)
2 april
Deelnemers: ICC-ers, schoolleiders
(16 personen)
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14 mei
Deelnemers: ICC-ers, schoolleiders, kunst- en cultuuraanbieders
(28 personen)
15 december
Deelnemers: select gezelschap op uitnodiging
(10 personen)

15 januari, Oude Tramstation Elshout
Het Trefpunt café van 15 januari stond in het teken van het plan van aanpak wat scholen elk
schooljaar moeten maken betreffende cultuureducatie. Het Scala bestuur hecht er waarde
aan dat de € 10,90 die voor cultuureducatie per leerling beschikbaar is, op een zinvolle manier
wordt ingezet. Nieuw is de verplichting dat scholen voor aanvang van het schooljaar daarvoor
een plan bij Scala moeten indienen.
Bij dit Trefpunt café heeft Harry van Hout de
zakelijke kant van het plan van aanpak
toegelicht, en Marjolein van den Akker heeft
uitleg gegeven over de inhoud. Aan bod
gekomen zijn: aansluiting bij de schoolvisie,
de drie domeinen (in huis, met de culturele
omgeving en uit de Grote Wereld). Uit
domein 3, de Grote Wereld, zijn een 3tal
voorstellingen
getoond,
die
mogelijk
gezamenlijk ingekocht kunnen worden. Daarop werd niet voldoende gereageerd om dit ook
daadwerkelijk in gang te zetten.
Voorts is er geïnventariseerd de aanwezigen een goede vorm zouden vinden voor een vervolg.
2 april, theaterzaal de Aleph, Drunen
Op deze dag hebben schoolleiders en ICC-ers samen zitten schijven aan hun plannen van
aanpak. Er was veel uitwisseling.
14 mei, theaterzaal de Aleph, Drunen
Om de plannen handen en voeten te geven, was dit Trefpunt café ingericht voor scholen en
aanbieders om elkaar te ontmoeten. In de vorm van een speeddate hebben de scholen
gerichte vragen kunnen stellen aan de aanwezige aanbieders. Er waren 14 leerkrachten en
evenzoveel aanbieders van de Aleph, het Streekarchief, Harmonie St. Cécilia, Atelier
Fellenoord, de bibliotheek, Stichting Stuipzand, Thomas van Vliet, Music’scool en Het
schoenenmuseum.
15 december, Plein 13, Drunen
Hoewel een aantal zaken met voorgaande Trefpunt café’s aardig goed op de rit komen
(scholen denken zelf na over hun beleid, er wordt vraaggestuurd aangeboden, er komt meer
samenhang) blijft er toch een hiaat zitten tussen het vroegere BISK/ Kunstmenu van Kunstbalie
en wat de scholen nu programmeren. Trefpunt Heusden heeft de behoefte een efficiëntieslag
te maken, waarbij de leerling centraal staat en de inhoud en continuïteit voorop. Wellicht is
hiervoor een lokaal kunstmenu de oplossing. Er is een onderzoekopzet gemaakt, en dit Trefpunt
café was een brainstormlunch met vertegenwoordigers uit het veld. Er waren twee
schoolleiders, de bibliotheek, streekarchief, de Aleph (directeur, docent beeldend en
educatief medewerker) en de gemeente aanwezig. De aanwezige stagiaire is helaas
afgehaakt omdat ze geen toestemming kreeg van haar opleiding.
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Het onderzoek wordt in 2015 voortgezet.

Cultoer
Door Trefpunt Heusden
Mmv lokale kunst- en cultuuraanbieders
Deelnemers: alle 17 basisscholen, 3874 leerlingen

De Cultoer, aftrap van het culturele seizoen voor het basisonderwijs, kreeg wegens succes
dezelfde vorm als in 2013. Twee karavaans met lokale kunst- en cultuuraanbieders trokken
langs de scholen en pleinen om alle kinderen van groep 1 t/m 8 in een half uur tijd vijf
verschillende disciplines te laten smaken. Kunst en cultuuraanbieders krijgen hier de
mogelijkheid zich te profileren, en scholen kunnen de kennismaking verversen en zich laten
verrassen.
De Cultoer wordt altijd voorzien van een voorbereiding in de klas. De insteek dit jaar was:
emoties: wat doet kunst met je? Irriteert het je, verbaast het je, word je er vrolijk van? Ook de
verwerkingsopdracht om na afloop in de klas te doen had deze insteek. De voorbereidende
en de reflectieopdrachten zijn in 3 niveaus aangeboden.
Aanbieders dit jaar waren: centrum voor de kunsten de Aleph met: musical: Jozan van Balkom,
theater Lilian van Overbeek, dans Soazic Reek, Rita Campos en Laura van Bokhoven,
beeldende kunst Ton Lammers, Judith Rosema en Janus Metsaars, muziek Neil van der Drift.
Verder waren aanwezig Muziek-Idee met André van Weele, Atelier Fellenoord met Jorg van
Broekhoven en Marjolein Peeters, Harmonie St. Cécilia met Geert Schalken, Studio Max met
Frederique Veltman en [theaterplatform} ism 3MSKTRS met Leidi Kok en Melan Weber.
Het was een vlekkeloze editie, met veel diversiteit en kwaliteit.
Ongeveer een derde van de aanwezige leerkrachten heeft de evaluatie ingevuld.
Daarvan heeft 89% de voorbereiding in de klas gedaan, 70 % vond deze redelijk tot goed
aansluiten bij de inhoud van de Cultoer. De reflectieopdracht is door ongeveer de helft
gedaan en 70 % vond deze voldoende aansluiten. Niemand vond de Cultoer inhoudelijk of
organisatorisch te ingewikkeld. Tips waren: gebruik bij de voorbereiding het digibord: iedereen
heeft deze! Een vaker gehoorde wens is om in de voorbereiding in te gaan op de verschillende
kunstvormen. De meesten (60%) willen deze vorm Cultoer behouden.
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Kick Off
Door: cultuurcoördinatoren d’Oultremontcollege ism Trefpunt Heusden
Deelnemers: alle vierdejaars leerlingen d’Outlremontcollege

Om organisatorische en praktische redenen is ervoor gekozen in 2014 om de Kick Off anders
dan voorgaande jaren in te kleden. Dit jaar zijn er twee professionele theatervoorstellingen
ingekocht, beide interactief. In de theaterzaal van de Voorste Venne speelde The Big Mo met
improvisatietheater. Leerlingen die deze interactieve voorstelling bezochten hadden vooraf
een workshop van anderhalf uur gehad van één van de spelers. Ze bezochten de voorstelling
dus gedegen voorbereid.
TG Playback speelde in de danszaal van de Aleph de voorstelling Hot Spot over drankgebruik
onder jongeren. Op een voor jongeren zeer herkenbare manier werden scènes gespeeld. In
een vrij heftig nagesprek konden leerlingen reageren op wat ze gezien hadden en kregen
handvatten om in moeilijke situaties dicht bij jezelf te blijven.
Hoewel beide voorstellingen van een goed niveau waren en ze zeker waarde hadden voor
de leerlingen, zijn school en Trefpunt zich er terdege van bewust dat de Kick Off in beginsel
een ander doel had: de vierdejaars op de fiets in de gemeente laten proeven van lokale
kunsten. Zelf bezig zijn, drie of vier workshops op één dag doen en op die manier echt
kennismaken met Drunen en haar culturele rijkdom.
Voor 2015 wordt bekeken wat wensen en mogelijkheden zijn.

4. KUNST NA SCHOOL
4.1

Doelen KUNST na school

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 in Vlijmen: ’t Palet en de Voetiusschool. Voor het voortgezet onderwijs is
dat het d'Oultremontcollege in Drunen.
Docenten zijn ervaren en professionele kunstenaars waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.
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.
4.2

Deelname aan KUNST na school

Over het algemeen is er een redelijk stabiele groep kinderen uit het primair onderwijs die
deelneemt aan de workshops van KUNST na school. De grootste groep deelnemers komt uit
groep 3 t/m 6. Wat afvalt aan groep 8 leerlingen, komt er met gemak weer bij aan groep 3
leerlingen. Er worden geen workshops aangeboden aan kinderen uit de kleuterklassen. KUNST
na school heeft zich binnen het primair onderwijs inmiddels bewezen.
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In het voortgezet onderwijs hebben de cultuurcoördinatoren van d’Oultremontcollege de
coördinatie en organisatie grotendeels overgenomen.

4.3

De Markt aan zet

De opdracht vanuit de Stuurgroep was al in 2009 om KUNST na school over te dragen aan de
markt. Als het netwerk er zou zijn, konden lokale cultuuraanbieders het aanbod overnemen. In
de praktijk blijkt dat dit niet zo eenvoudig is. De persoonlijke werving en herkenbare
communicatie werkt mee aan het vertrouwen in de kwaliteit.
Trefpunt heeft met ingang van het nieuwe schooljaar een deel overgedragen aan de markt.
Iedere lokale partij die ooit een workshop voor KUNST na school gegeven heeft of aangaf
belangstelling te hebben is uitgenodigd in te tekenen om een workshop in Vlijmen Vliedberg
en/of Oudheusden te geven. In een mum van tijd was het schooljaar gevuld. Aanbieders
dienen zelf de bijdragen van de deelnemers te incasseren, en de inhoud van de workshops
samen te stellen. Trefpunt zorgt voor de werving en bemiddelt nu nog wel in de locaties en
organiseert indien nodig mede de afsluiting.
Voordeel van het feit dat de markt aan zet is, is dat de onafhankelijkheid van Trefpunt Heusden
evident is, en al het aanbod is lokaal.
De verschuiving in hoeveelheid werk is nog niet aantoonbaar.

4.4

DRUNEN – d’Oultremontcollege
d’Oultre Dance
Door: Trefpunt Heusden ism Sport na school
Deelnemers: 22 leerlingen (battle), ondersteuning door o.a. 11 leerlingen

In samenwerking met Sport na school is in 2014 voor de tweede keer dé dancebattle van
d’Oultremontcollege georganiseerd. Dans is zowel een sportieve als kunstzinnige bezigheid.
De eerste editie in 2013 vond plaats in de aula op school; deze keer was de finale in theater
de Voorste Venne. Met 10 acts, 22 deelnemers, een muzikaal optreden van twee leerlingen en
gastdansoptredens was het een complete en zeer geslaagde battle. Techniek, catering,
gastvrouwschap en presentatie was in handen van leerlingen. De jury bestond uit een docent,
een allround danser en Bekende Nederlander Juvat Westendorp, bekend van o.a. diverse
dansprogramma’s op TV.
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Grafiek - linosnede
Door: cultuurcoördinatoren ism Trefpunt Heusden
Deelnemers: diverse: (pre) eindexamenleerlingen

Aan de start van het schooljaar 2013-2014 is besloten in overleg met de cultuurcoördinatoren,
dat deze laatstgenoemde rechtstreeks leerlingen gaan benaderen voor het naschoolse
kunstaanbod. Dit aanbod sluit naadloos aan bij wat op school gebeurt, is voor leerlingen een
aanvulling op het portfolio en er zijn studiepunten te verkrijgen.
Nadeel is dat het een extra taak is voor de cultuurcoördinatoren, bij een al steeds uitdijend
takenpakket in steeds minder uren. In 2015 wordt bekeken wat en in welke vorm er
gecontinueerd te worden.
In 2014 heeft Judith Rosema van de Aleph in het atelier van de Aleph zes keer een hele middag
linosnedes gemaakt met leerlingen. De cultuurcoördinatoren gaven aan wat het thema van
de middag moest zijn en zorgden ervoor dat de leerlingen voorbereid naar de workshop
kwamen. Beeldend kunstenaar Judith Rosema tilde het niveau van de ontwerpen op een
hoger plan door inspirerende voorbeelden aan te dragen en de mogelijkheden van deze
grafische techniek ten volle te benutten. Leerlingen kwamen vaak verrast over zichzelf naar
buiten.
Beeldhouwen in mergel,
mediawijsheid,
groot project met bbliotheek

Op d’Oultremontcollege zijn nog een drietal projecten gerealiseerd, gefinancierd door KUNST
na school. De projecten zijn bijzonder van aard en hebben redelijk veel leerlingen bereikt. De
cultuurcoördinatoren van school hebben deze projecten geïnitieerd en gecoördineerd.

4.5

VLIJMEN - VLIEDBERG – basisschool ’t Palet en de Voetiusschool

Vrolijke Vogels (beeldend)
Door: Ton Lammers van de Aleph
Deelnemers: 6
Locatie: lokaal KUNST na school, Parklaan Vlijmen
Presentatie: kleine expositie in het lokaal van KUNST na school
Met gemengde technieken hebben kinderen hun eigen kleurige
fantasievogel gemaakt. Er zijn een aantal eigenschappen die een vogel
een vogel maken, maar er zijn nog veel meer eigenschappen die
kinderen zelf kunnen bedenken. Deze workshop is een goed voorbeeld
van het ontwikkelen van technische vaardigheden en het bevorderen
van de creativiteit.
Er is gewerkt met ijzerdraad, papier maché, verf.
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Toneel
Door: Sietske Oosthout van de Aleph
Deelnemers: 17 en 10
Locatie: lokaal Harmonie St. Cécilia, Parklaan Vlijmen
Presentatie: laatste kwartier van de laatste les is opengesteld voor ouders en
belangstellenden
In drie lessen heeft een enthousiaste groep kinderen kennis gemaakt met de beginselen van
toneel spelen. Hoe maak je een scène met elkaar? Wat is er voor nodig om het voor publiek
interessant te houden? Technieken van kijkrichting, stemgebruik en lichaamstaal kwamen aan
bod. Na de laatste les hebben ouders en belangstellenden een presentatie bijgewoond.
De groep was zo groot en enthousiast dat in nieuwe schooljaar nogmaals een reeks is uitgezet
van zeven toneellessen door Sietske.
Beeldhouwen in speksteen
Door: Louise Daudey
Deelnemers: 10
Locatie: lokaal KUNST na school, Parklaan Vlijmen
Presentatie: expositie in de etalage van de bakker in het winkelcentrum van Vliedberg

Speksteen is een zeer zachte steensoort en om
die reden uitermate geschikt voor kinderen om
mee te beeldhouwen. De technieken van
boren, beitelen, schaven en schuren zijn
dezelfde, maar het gaat sneller. In vijf lessen
hebben de kinderen een prachtig abstract
beeld gemaakt, op een sokkel gezet en soms
ook nog een hanger gemaakt.
De resultaten hebben eerst een maand bij de
lokale bakker in Vliedberg winkelcentrum
gestaan. Daarna mochten de kinderen de
beelden mee naar huis nemen.

4.6

OUDHEUSDEN, basisschool de Dromenvanger en de Leilinde

Musical zang en dans
Door: Jozan van Balkom en Ilse Spruijt
Deelnemers: 17
Locatie: aula de Dromenvanger
Presentatie: mini voorstelling voor ouders na de laatste les
Deelnemers aan deze workshop hebben 3 lessen musicalzang gehad van Jozan van Balkom
en 3 lessen musicaldans van Ilse Spruijt. De geleerde liedjes zijn aan de ouders gepresenteerd
in de aula van de Dromenvanger. De opkomst was groot.
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Vrolijke vogels
Door: Ton Lammers
Deelnemers: 12
Locatie: aula Creatief Centrum Heusden
Presentatie: expositie op school

De workshop Vrolijke vogels zoals Ton Lammers deze in Vliedberg gegeven had, is ook in
Oudheusden aangeboden.
Stoep!
Door: Lisetteh
Deelnemers: 19
Locatie: aula de Dromenvanger/ schoolplein de Dromenvanger
Presentatie: opening het schoolplein

Het idee om weer iets te maken dat groots en duurzaam is met een workshop van KUNST na
school, viel goed bij de schoolleider van de Dromenvanger. Ook de schoolleider van de
Leilinde vond het een goed idee het schoolplein van meer kleur te voorzien. De kunstenaar
Lisetteh (die in ’s-Hertogenbosch in samenwerking met scholen de langste stoepkrijttekening in
de binnenstad van ruim 5 kilometer
realiseerde) heeft de kinderen
vrijheid
van
tekeningkeuze
gegeven, maar de tekeningen
moesten wel aan elkaar getekend
worden.
De
kleurkeuze
is
aangepast
aan
de
reeds
aanwezige
speeltoestellen
en
hinkelpad op het schoolplein.
Kinderen hebben in de aula een
ontwerp
gemaakt
en
dit
vervolgens met betonverf op het
schoolplein geschilderd.
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Toneel
Door: Sietske Oosthout
Deelnemers: 10
Locatie: aula de Dromenvanger
Presentatie: laatste kwartier open les voor ouders

Hoe gebruik je je lijf en je stem eigenlijk? Aansluitend op de ambitie van de Dromenvanger om
de kinderen de hele basisschoolperiode te laten dansen, sluit een workshop toneel goed aan
bij de doelen: voel je vrij in de lichaam, weet wat de zeggingskracht is van non-verbale
communicatie, gebruik dit op een positieve manier. Zeven woensdagmiddagen zijn 10
kinderen hier intensief mee aan de slag gegaan.

Schitterende schaduwen
Door: Ton Lammers
Deelnemers: 11
Locatie: aula de Dromenvanger
Presentatie: laatste kwartier demonstratie voor ouders

Om in december niet te vervallen in cliché’s, maar wel iets te doen met de sfeer van de
maand, kun je rustig aan kunstenaar Ton Lammers overlaten. Kinderen zijn met ijzerdraad,
transparant papier, licht, hout, stiften en tangen aan de gang gegaan om een ruimte te
creëren die bijzonder is om te zien, maar met een lamp erop verschijnt er op een
sprookjesachtige manier nóg een wereld. Ouders konden na de laatste les langs alle
theatertjes lopen en de werelden bewonderen.

5.

Communicatie

Activiteiten van Trefpunt Heusden zijn te volgen via de website www.trefpuntheusden.nl die
goed bijgehouden wordt. Door de ontwikkelingen binnen Trefpunt Heusden, voldoet de
website niet meer optimaal. Met name het zoeken naar aanbod voor scholen moet verbeterd
worden. Als in 2015 het onderzoek naar een eventueel lokaal kunstmenu een vorm heeft
gevonden, wordt de website aangepast.
Trefpunt Heusden is ook actief via social media. Er is een Twitter account, Trefpunt Heusden
heeft een Facebookpagina en ook d’Oultre Dance heeft een eigen Facebookpagina.
Incidenteel wordt er een persbericht verstuurd bij wat grotere activiteiten. Zowel de Cultoer als
d’Oultre Dance hebben de lokale en regionale kranten gehaald.
Drie keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief voor betrokken partijen en belangstellenden.

6.

Samenwerking

Trefpunt Heusden opereert in de driehoek gemeente – scholen – kunstaanbieders en werkt
vanzelfsprekend met veel van deze partijen samen. Met enige onregelmatigheid verstuurt
Trefpunt Heusden een nieuwsbrief naar alle partijen. Deze verschijnt ongeveer 3 x per jaar.

16

Jaarverslag 2014 Trefpunt cultuureducatie Heusden

- Stuurgroep Trefpunt Cultuureducatie
Middels een zes wekelijks overleg blijft de Stuurgroep op de hoogte van de activiteiten van
Trefpunt Heusden. In dit overleg zitten vertegenwoordigers uit de drie velden.
- Centrum voor de kunsten de Aleph
Met de Aleph wordt intensief samengewerkt. Met name met de medewerker cultuureducatie,
maar de Aleph is ook een actieve partner in KUNST op- en naschoolse activiteiten.
- 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. In 2014 heeft Trefpunt twee keer
spreektijd gekregen op het schoolleidersoverleg van Scala om de schoolleiders bij te praten
over De Cultuur Loper. De tweede keer was ook een coach van Kunstbalie aanwezig.
Met de ICC-ers en de schoolleiders en teams van de zes 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 contact met de cultuurcoördinatoren. Inhoudelijk
en praktisch is er veel ondersteuning.
- Kunst- en cultuuraanbieders
Naast de Aleph is er ook contact met het Creatief Centrum Heusden in de vesting. Daar wordt
soms een atelier gehuurd voor de KUNST na school workshops.
Ook is er contact met andere kunst- en cultuuraanbieders die workshops verzorgen zoals de
bibliotheek, Muziek-Idee en atelier Fellenoord uit Drunen. Daarnaast is er contact met allerlei
kunst- en cultuuraanbieders tijdens netwerkbijeenkomsten, bij de Cultoer en bij de Kick-Off.
- De wijk
In de meest ruime zin van het woord wordt de wijk zoveel mogelijk de bij de activiteiten van
KUNST na school betrokken. Presentaties van KUNST na school workshops zijn altijd openbaar
en worden via social media bekend gemaakt. Incidenteel wordt er in openbare ruimtes
geëxposeerd, zoals bij de workshop Beeldhouwen in speksteen waarbij de beelden enkele
weken bij de bakker in Vliedberg in de etalage hebben gestaan.
- Jeugdoverleg
In het jeugdoverleg zitten partijen die met jongeren werken, te weten Contour de Twern
Vlijmen, Oudheusden en Drunen, de buurtsportcoaches, een tweetal jongeren en de
gemeentejongerenwerker. Er wordt door deze partijen samen een aantal evenementen
georganiseerd. De meeste activiteiten zijn gericht op sport. In het verleden is er een aantal
keer een Heusden4u evenement georganiseerd door het jeugdoverleg. Omdat het initiatief
vanuit de jongeren moet komen, is er in 2014 een start gemaakt met de oprichting van een
jeugdpanel. De te besteden financiën vanuit de gemeente kan door dit panel aangesproken
worden en participanten uit het jeugdoverleg hebben een ondersteunende rol.
Middels dit overleg heeft Trefpunt Heusden kunnen bemiddelen om een jonge vrouw die
begeleid werd door jeugdzorg een vrijwillige werkplek op een school in Drunen te geven.
- 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 Trefpunt Heusden. De medewerker van Trefpunt
Heusden zit in de klankbordgroep van Kunstbalie die als doel heeft te signaleren hoe het
proces van De Cultuur Loper verloopt en vanuit de diverse betrokken partijen input te krijgen.
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- Stichting Leergeld i.o.
Eind 2014 is er een begin gemaakt met het opstarten van Stichting leergeld. Voor de doelen
van deze stichting is het nodig dat er een samenwerking is met sport- en cultuurfunctionarissen
in Heusden. Trefpunt Heusden zal in de toekomst aanvragen op het gebied van kunst en
cultuur inventariseren.
- provinciale en landelijke netwerken en inspiratie
Trefpunt Heusden kiest zorgvuldig uit het forse aanbod van netwerkbijeenkomsten waarheen
te gaan. In 2014 waren dit o.a.: bijeenkomsten intermediairs De Cultuur Loper Tilburg(3 x),
regionaal overleg Marktplaatsen Drunen, conferentie Den Haag, Stiltedag Breda,
schoolbezoek bij voorstelling Het kleine Nachtorkest van de philharmonie Zuid-Nederland.
7.

Financiën

Salariskosten van de medewerker van Trefpunt Heusden worden betaald uit overheidsgelden:
het rijk 40% en de Gemeente Heusden 60 %.
Het werkbudget voor KUNST op school bestaat uit een inleg van de Gemeente dat wordt
gematcht door de Provincie. En klein deel wordt gegenereerd door een bijdrage van de
deelnemers.
KUNST na school wordt bekostigd door een bijdrage van Scala, van d’Oultremontcollege, van
de Gemeente en door een bijdrage van de deelnemers.
De verantwoording van de besteding van de werkbudgetten kunt u inzien in bijlage 1 en 2.
8.

Blik vooruit

Het onderwijs, cultuureducatie, de kunsten zijn allen velden die in beweging zijn en blijven.
Trefpunt Heusden heeft de intentie mee te bewegen, maar ook op gemeenteniveau te kijken
wat er speelt en wat nodig is.
KUNST na school staat stevig in Vlijmen Vliedberg en in Oudheusden. Het laagdrempelige zit in
twee dingen: het is betaalbaar en dichtbij. Daarnaast duren de workshops 3 tot 7 weken. Ook
dat is laagdrempeliger dan een jaarcursus. Echter: de wens van de wijk (bewoners,
schoolleiders) om bij een succesvolle workshop een vervolg aan te bieden, loopt vaak dood.
Als één van de drie factoren verandert, verdwijnt de belangstelling. Locatie en financiën
wegen beide zwaar.
Dat maakt de KUNST na school workshops niet minder waardevol. Kinderen hebben de
mogelijkheid diverse kunstdisciplines uit te proberen onder begeleiding van professionals.
Kinderen hebben ook door het vaste gegeven dat er een presentatie komt, een positieve
kunstbeleving. Wat de kinderen gedaan of geleerd hebben in de workshops verdient een
podium. De workshop en de presentatie draagt bij tot de vorming van de kinderen, het
bepalen van hun plaats in de wereld, het ontdekken van voorkeuren en het ontwikkelen van
een open blik.
KUNST op school is goed in beweging. Met een aantal scholen dat voorop loopt als Cultuur
Loper school, worden er goede inhoudelijke stappen gezet. Het gezamenlijk schrijven van de
plannen voor cultuureducatie van alle scholen moet nog geëvalueerd worden, maar zal naar
verwachting gecontinueerd worden.
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In 2015 wil Trefpunt Heusden onderzoeken of het wenselijk is aanbieders en scholen op een
andere manier bij elkaar te brengen. De vraagstelling is: hoe kunnen we vanuit de visie van
Trefpunt Cultuureducatie Heusden lokaal beleid maken waarbij de kinderen uit het primair
onderwijs maximaal profiteren van de expertise van de lokale omgeving? Met als
onderliggende vraag: is het ontwikkelen van een lokaal kunstmenu hiervoor de juiste vorm?
Voorop staan vier pijlers: meerwaarde voor kinderen, continuïteit, inhoud en efficiëntie. Doel is
om langdurige samenwerkingen van scholen met lokale partijen te bewerkstelligen, wat zorgt
voor taakverlichting van de ICCers en inbedding van cultuureducatie in het curriculum van
scholen. Het onderzoek heeft in december een eerste aanzet gehad bij een brainstormlunch
waarbij vertegenwoordigers aanwezig waren van twee scholen, de gemeente, het
streekarchief, de bibliotheek en de Aleph.
Trefpunt Heusden is in samenwerking met de cultuurcoaches uit Waalwijk een lokale
studiemiddag aan het ontwikkelen. Deze studiemiddag is exclusief voor Cultuur Loper scholen
en is nadrukkelijk bedoeld voor alle teamleden van de scholen. De studiemiddag steekt in op
het competentiegericht leren door cultuureducatie. Kunstbalie onderschrijft doel en inhoud
waardoor het mogelijk is voor deze studiemiddag een investeringsaanvraag te doen. De
middag zal aan het begin van volgend schooljaar plaatsvinden.
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