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voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Trefpunt cultuureducatie Heusden, hierna te noemen Trefpunt Heus-
den. In dit verslag leest u hoe Trefpunt georganiseerd is en vindt u een samenvatting van de activiteiten die 
in 2018 hebben plaatsgevonden. Het voordeel van het maken van een jaarverslag is enerzijds dat terugkij-
kend er een heleboel gebeurt in een jaar, en anderzijds het haarfijn bloot legt wat nog aandacht behoeft. 

Ik wens u veel leesplezier.

Maart 2019
Marjolein van den Akker
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organisatie

Werkgever
Trefpunt Heusden is een onafhankelijke organisatie en wordt bemand door 
één persoon, te weten Marjolein van den Akker.
De inhoudelijke en financiele eindverantwoordelijkheid ligt bij de Stuurgroep. 
In de Stuurgroep zit een vertegenwoordiging van de gemeente, scholen en 
het culturele veld uit Heusden. Leden van de Stuurgroep zijn:
Gemeente:   wethouder Peter van Steen (voorzitter), 
   beleidsmedewerker Hans van der Heijden, 
   coördinator Kunst & Cultuur Judith van den Berg
Bibliotheek:   jeugdbibliothecaris Joyce Koorenman 
Streekarchief Land van Heusden Altena: educatief medewerker Malu Kuhl  
   mann
Voortgezet onderwijs:  coördinator cultuur Caroline Coppes 
Basisonderwijs:   IBer Theo Spiekermann,
   Harry van Hout 
Centrum voor de kunsten de Aleph: directeur Laura Hoek
Trefpunt Heusden Marjolein van den Akker

Het streven is om te zijner tijd de Voorste Venne weer bij de stuurgroep te 
betrekken.  
Technisch werkgever is Centrum voor de kunsten de Aleph.

Doelen Trefpunt Heusden
Trefpunt Heusden heeft binnen de driehoek onderwijs - gemeente - cultuur-
aanbieders een takenpakket dat onderverdeeld is in KUNST op school en 
KUNST na school.
Het doel van KUNST op school is het in stand houden en updaten van het net-
werk op het gebied van cultuureducatie, het aanjagen en het enthousiasme-
ren voor kunst en cultuur, 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.
Scholen die de ambitie hebben uitgesproken een verdiepingsslag te willen 
maken in hun cultuureducatie kunnen deelnemen aan de regeling Cultuure-
ducatie met Kwaliteit. Deze regeling is vanuit de rijksoverheid gestart in 2013. 

Peter van Steen

Joyce Kooreman

Harry van Hout
Judith vd Berg

Marjolein vd Akker

Malu Kuhlmann

Laura Hoek

Theo Spiekermann Hans vd Heijden

Caroline Coppes
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Het rijk heeft de provincies opdracht gegeven de regeling lokaal in te vullen. Voor Noord Brabant is dat 
opgesplitst in 2 varianten: de vijf grote steden werken met de Culturele Ladenkast, en alle dorpen kunnen 
meedoen aan De Cultuur Loper. De Cultuur Loper in de dorpen wordt aangestuurd door twee provinciale 
organisaties: Kunstbalie en Erfgoed Brabant. 
Opvallend aan het beleid Cultuureducatie met Kwaliteit is dat alleen scholen met ambitie participeren, op vrij-
willige basis. In de gemeente Heusden zijn eind 2018 zes Cultuur Loper scholen, te weten De Dromenvanger 
in Oudheusden, De Wilgen, De Bussel, De Vlechter en De Vijfhoeven in Vlijmen en Wereldwijs in Drunen.

KUNST na school wordt georganiseerd voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen in inmiddels drie 
kernen, te weten Oudheusden (De Dromenvanger), Vlijmen Vliedberg (’t Palet en De Vlechter) en een klein 
stukje Drunen (Wereldwijs, sinds 2015). Deze eerste twee locaties zijn in 2009 aangewezen door de gemeen-
te, omdat hier de kinderen niet allemaal vanzelf in aanraking komen met kunst en cultuur. Voor Drunen is bij 
Scala gekeken naar het gemiddelde ‘gewicht’ van leerlingen, en kwam alleen de Wereldwijs in aanmerking.
Vier keer per jaar worden er workshops aangeboden. Lokale aanbieders tekenen in, en Trefpunt Heusden 
draagt zorg voor de aansluiting bij het inschoolse, en de diversiteit in aanbod.

In de volgende hoofdstukken leest u wat er aan activiteiten heeft plaatsgevonden bij KUNST op en na school. 

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. 
KUNST na school wordt bekostigd door een bijdrage van Scala, van d’Oultremontcollege, van de Gemeente 
en door een bijdrage van de deelnemers. Voor kinderen wiens ouders onder de grens van 120% van het be-
staansminimum zitten betaalt het Jeugdfonds Cultuur de deelnemersbijdrage. 
Als u de financiële verantwoording wilt inzien, kunt u deze opvragen bij Trefpunt Heusden.

 
 



KUNST op SCHOOL
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Doel 1: implementatie
Alle Cultuur Loper scholen hebben samen aanspraak gemaakt op 
ongeveer € 10.000 voor het uitvoeren van hun ambities middels 
activiteiten in de klas. Er zijn kunstprojecten gefinancierd, 
muzieklessen, voorstellingen en workshops. Scholen hebben hier-
in alle vrijheid gehad.

Regie
Voor schooljaar 2018-2019 zijn met alle Cultuur Loper scholen ge-
sprekken gevoerd. In deze gesprekken is aangeboden dat Tref-
punt ondersteunt in de coördinatie van projecten. Op deze manier 
scheelt het in de werkdruk van de scholen, is Trefpunt nauwer be-
trokken bij de projecten, en kan mee nadenken over de kwaliteits-
slag, de leervraag van leerkrachten ophalen en zorgen dat er op 
een goede manier aan de ambities van school wordt gewerkt. 
Hier lees je hoe dit op de verschillende scholen uitpakt.

Uitgelicht
Een mooi voorbeeld van een Cultuur Loper project: samen met 
de directeur en beeldend kunstenaar Hetty Coenen hebben we 
een gesprek om lessen te ontwerpen en uit te voeren rondom de 
thema’s uit de wereldoriëntatiemethode Jeelo. Het team van de 
Vlechter vindt het lastig om de kunstvakken goed te integreren in 
de thema’s. 
We schakelen nu een kunstenaar in, en gaan na afloop kijken hoe 
en op welke manier we de lessen kunnen vasthouden als het the-
ma (over 2 jaar) weer aan bod komt. 
Het thema waarmee we starten is “omgaan met geld”. 
Al snel ontstaan er ideeën over ‘dingen van waarde’, is geld de eni-
ge manier om waarde te duiden? En: hoe werkt een druktechniek 
eigenlijk? Kunnen we ook een persoonlijk bankbiljet maken?
Na afloop zijn kinderen, leerkrachten en de kunstenaar erg enthou-
siast over hoe de lessen verlopen zijn. Voor een leerkracht ligt het 
vaak voor de hand om creatieve lessen in te zetten als middel voor 
de verwerking van een thema. Dit keer, door de inzet van Hetty 
Coenen, is het een verdieping geweest op het thema. Het is een 
doel op zich geweest. We besluiten voor het volgende thema Het-
ty weer in te zetten, maar nu iets minder intensief. Hetty start en 
sluit de kunstlessen, en de leerkracht geeft zelf de les(sen) in het 
midden. 

Pas op de plaats
Niet op alle scholen blijft er voldoende draagvlak om te blijven 
investeren in cultuureducatie. In april trekt Het Kompas zich terug 
als Cultuur Loper school.

De verantwoording van het budget van KUNST op school betreft 
vier doelen, zoals de rijksoverheid dit in haar cultuurbeleid Cul-
tuureducatie met Kwaliteit omschreven heeft. 

https://www.trefpuntheusden.nl/de-cultuur-loper-in-heusden/
https://www.trefpuntheusden.nl/het-kompas/
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De Grote Kunsten
In Noord Brabant delen we kunst- en cultuurlessen in in drie do-
meinen. Het eerste domein zijn de lessen die door leerkrachten 
zelf in de klas worden gegeven. De kracht van deze lessen is dat 
leerkrachten de kinderen goed kennen. Zij zien wanneer een kind 
zichzelf overtreft in experiment, lef, of creativiteit. 
Het tweede domein is het domein van de culturele omgeving. Hier 
komen bijvoorbeeld de vakdocenten van het centrum voor de kun-
sten, de harmonie of de heemkundekring in beeld. Kinderen leren 
hiermee hun eigen culturele omgeving kennen. Daarnaast krijgen 
ze les van professionals in de kunsten die vakinhoudelijk veel te 
bieden hebben. 
Het derde domein is het domein van de Grote (autonome) Kun-
sten. Trefpunt Heusden heeft het op zich genomen om een deel 
van domein 3 overkoepelend te regelen. In 2018 is voor de derde 
keer een professionele dansvoorstelling voor de groepen (6 of) 7 
geprogrammeerd. We zijn dit jaar met de voorstelling Overtreffen-
de trap van dansgezelschap De Stilte uitgeweken naar de Verkade-
fabriek in ’s-Hertogenbosch, omdat de Voorste Venne midden in 
een revitaliseringstraject zat. Dat had wat voeten in aarde, maar 
iedereen was er. Het gezelschap is blij dat in Heusden de leerlingen 
met grote aandacht de voorstelling volgen. Dit gaat elk jaar beter. 
Vanaf schooljaar ´18-’19 wordt ook een voorstelling voor de groe-
pen 4 geprogrammeerd. Dit wordt een theater- of muziekvoorstel-
ling. 

Doel 2: deskundigheid

Teamscholing
Trefpunt Heusden heeft in 2018 drie teambijeenkomsten van Cul-
tuur Loper scholen georganiseerd. Op de Dromenvanger zijn de 
nieuw geformuleerde ambities onderzocht en aangevuld. Op de 
Vlechter zijn we op zoek gegaan naar hoe we de nieuwe methode 
voor wereldoriëntatie (Jeelo) kunnen verrijken met kunstlessen 
én hoe we de verbinding leggen tussen inschoolse en naschoolse 
kunstlessen. Op de Bussel is de studiemiddag samen met harmo-
nie Haarsteeg vormgegeven. De harmonie geeft dit jaar voor het 
tweede jaar muzieklessen op de Bussel in het kader van de Impuls 
Muziekonderwijs. We hebben het team, waarvan de helft nieuw 
is, bijgepraat over De Cultuur Loper en is de implementatie van de 
gekozen ambities met bijbehorende doelen uitgelegd aan de hand 
van de muzieklessen. Doordat we deze bijeenkomst samen heb-
ben opgepakt, krijgt de theorie meteen een praktische uitwerking.

Regionetwerk Midden Brabant Noord
De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is haar tweede be-
leidsperiode ingegaan. Voor de Brabantse uitvoering De Cultuur 
Loper, betekende dit dat het aantal gemeenten dat participeer-
de aan de regeling is verdubbeld. Het budget voor de coaching 
vanuit Kunstbalie en Erfgoed Brabant rekte echter niet evenredig 
mee. Dat betekende dat we ons op een andere manier moesten 
verenigen. Midden Brabant Noord heeft elkaar opgezocht vanuit 
een logische geografische keuze, en vanuit prettige ervaring uit 
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eerdere samenwerking. We hebben een netwerk gevormd met 
Heusden, Waalwijk, Woudrichem, Oosterhout, Dongen, Geertrui-
denberg en Loon op Zand. Om zo efficiënt mogelijk te zijn is er 
een maandelijkse gezamenlijke werkdag waarbij een kort uitwis-
selmoment wordt ingepland en op gezette tijden een overleg met 
Kunstbalie plaatsvindt. Doel is naast uitwisseling en intervisie ook 
het regionaal oppakken van een aantal zaken als scholingsbehoef-
te, kennisdeling en het zichtbaar maken van ontwikkelingen.

HouVast
Binnen het regio overleg is met de vijf partners een studiedag 
voor leerkrachten ontwikkeld: Hou Vast voor goed cultuuronder-
wijs. Vanuit scholen wordt vaak gevraagd om inspiratie voor cul-
tuureducatie. Onze gezamenlijke expertise leverde een bijzonder 
goede mix van trainers in verschillende disciplines die allemaal 
binnen een uur een vuurtje wisten aan te wakkeren voor goed cul-
tuuronderwijs. De dag werd afgetrapt door de voorstelling Ivoren 
Toren door celliste Jacqueline Hamelink en tekenaar Miesjel van 
Gerwen. Voor de inhoud van de workshops klik hier. 
5 trainers, 8 worskhops, 54 deelnemers, 100% tevreden.
We hebben het regionetwerk HouVast genoemd.

Interne Cultuur Coördinatoren
Er is een grote mobiliteit mogelijk binnen de Scalascholen. Dat be-
tekent dat er veel directiewisselingen zijn geweest in 2018, en ook 
veel leerkrachten met cultuurtaken wissselen van school. Of van 
taak. In 2018 waren er zeven scholen waar geen gecertificeerde In-
terne Cultuur Coördinator (ICCer) was. De cursus voor het behalen 
van een certificaat vraagt een behoorlijke inspanning. Er zijn negen 
bijeenkomsten en daarnaast moet de cursist diverse gesprekken 
voeren met de directeur, het team, de lokale coördinator. Met de 
cursus achter de rug is er een beleidsplan geschreven, weet de cur-
sist hoe draagvlak te creëren en hoe vertikale en horizontale leer-
lijnen lopen. Men heeft kennis van de basis van De Cultuur Loper. 
Inmiddels wordt op bijna alle scholen de taken rondom cultuure-
ducatie door twee leerkrachten uitgevoerd, met of zonder ICC cer-
tificaat. 
Ook in 2018 is een ICC cursus aangeboden in onze regio. Vanuit 
Heusden hebben zich drie leerkrachten opgegeven: Inèz Mimpen 
en Ria van Diem van SBO de Leilinde en Lindsey van de Wiel van de 
Th.J.Rijkenschool. Lindsey is afgehaakt en Ria en Inez hebben het 
certificaat gehaald. 

Doel 3: relatie

Netwerk
Trefpunt Heusden heeft een taak in het onderhouden van het net-
werk tussen scholen en kunst- en cultuuraanbieders. Een aantal 
samenwerkingen zijn door inzet van de aanbieder duurzaam. Zo 
hebben de meeste scholen een duurzame relatie met de biblio-
theek en een aantal scholen heeft een jarenlange samenwerking 
met de lokale harmonie. Ook het kunstencentrum is een vaste 
partner van veel scholen. Soms komen er nieuwe kunstenaars in 

https://www.trefpuntheusden.nl/hou-vast/


Olof Palme

Duinsprong en Athena

JongLeren

Th.J.Rijkenschool

De Leilinde, JPS en de Dromenvanger

Lambertusschool

De Bussel

Het Kompas

‘t Palet en De Vlechter

De Wilgen en De Vijfhoeven

Harmonie
de Eendragt
Nieuwkuijk

Harmonie
de Eendragt
Nieuwkuijk

Harmonie
de Eendragt
Nieuwkuijk

Harmonie
de Eendragt
Nieuwkuijk
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beeld, of verschuiven de ambities van de aanbieders. Trefpunt 
Heusden ziet het als haar taak om het netwerk up to date te hou-
den, goede voorbeelden uit te lichten en te zorgen dat iedereen 
in beeld is.

Cultoer
Om het onderwijs op een vrolijke en niet te vermijden manier in 
contact te laten zijn met de culturele omgeving, wordt elk jaar de 
Cultoer georganiseerd. De Cultoer komt langs bij alle scholen, met 
een stoet vol kunstenaars en laat alle kinderen van alle scholen van 
alle groepen in mini-workshops kennismaken met de lokale kun-
stenaars.
Dit jaar participeerden: de bibliotheek met Joyce kooreman en 
Gerdien Vermeulen, de Aleph met Ton Lammers, Rita Campos, Jan 
van de Sanden, Wessel Maas, Karlijn Vlug, Lilian van Overbeek, 
Vijay Girdhari en Sietkse Oosthout (coördinator), harmonie Haar-
steeg was er met Geert Schalken, harmonie Nieuwkuijk met Erika 
van Gestel, het Gouverneurshuis deed voor het eerst mee met vier 
dames, waaronder Mariëlle van Egmond. Ook het Streekarchief 
was er bij met Malu Kuhlmann, dansschool studio Max met Kim 
Goderie-Sproink, dansschool KixDance met Nikki Habraken en 
dansschool The Motion Creator met Daisy Damen. De ‘losse’ kun-
stenaars waren Jorg van Broekhoven, Emy Maduro en Monique 
Stieger. Voor de laatste twee kunstenaars was het de eerste keer 
dat ze participeerden in de Cultoer.

Muziek

beeldend

literatuur

theater

erfgoed

dans

https://www.trefpuntheusden.nl/cultoer-2018/
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Doel 4: kennisdeling

Format
Voor alle (Scala) scholen is een nieuwe format ontwikkeld: Plan 
van Aanpak voor cultuureducatie, door Harry van Hout van Scala 
en Trefpunt Heusden. Hierin staan dit jaar niet alleen de activitei-
ten die ingekocht worden, maar ook de reguliere activiteiten in de 
klas. De (kern)doelen worden benoemd en de visie op cultuure-
ducatie is omschreven. In de loop van schooljaar ’18-’19 worden 
alle plannen in clustervorm besproken en uitgewisseld. Trefpunt 
Heusden assisteert bij het maken van de plannen en de begrotin-
gen. Met name de begrotingen is voor veel scholen een lastige 
kwestie. 
Door de uitwisseling in kleiner verband in de clusters, hopen we 
kennisdeling en samenwerking te genereren. 

Jaarlijks wordt voor ICCers een bijeenkomst georganiseerd met 
de titel ‘Kunstmest’. Doel is inspiratie en kennis verzamelen om 
het Plan voor cultuureducatie verantwoord vorm te geven. Tref-
punt Heusden en de Aleph trekken hier samen in op. De Kunst-
mestbijeenkomst van 2018 was vruchtbaar. Er was uitwisseling, 
uitleg over het nieuw in te vullen format, wie is wie in de culturele 
omgeving en een quiz over het maken van een begroting.

Doel 5: overig
In de begroting valt onder ‘overig’ onder andere activiteiten voor 
het voorgezet onderwijs en naschoolse activiteiten.

D’Oultre Dance
Voor het voortgezet onderwijs is in 2018 natuurlijk de jaarlijkse 
dancebattle d’Oultre Dance georganiseerd. Met 32 dansers, drie 
dansscholen die een gastoptreden verzorgden, twee presentato-
ren van school, een leerling die de geluidstechniek verzorgde van 
school, diverse gastvrouwen voor het ontvangen van het publiek, 
een oud-leerling die prachtige visuals (bewegende gebeamde 
beelden) ontworpen had en 350 bezoekers in de zaal, mag ook 
deze editie weer een succes genoemd worden. 
We hebben d’Oultre Dance vanwege de verbouwing van de Voor-
ste Venne in theater de Leest in Waalwijk gehouden. 
Foto’s en een verslag zijn hier terug te zien.

TalentOntdekFabriek
In het beleidsplan ’17-’20 van Trefpunt Heusden staat genoemd 
dat het een taak is om inschoolse kunstlessen te verbinden met 
naschoolse. Dat was de aanleiding om in gesprek te gaan met de 
directeur van De Vlechter, die expliciet voor haar school verdie-
pende naschoolse activiteiten wilde. Niet alleen overigens op het 
gebied van de kunsten, maar ook als het gaat om sterrenkijken, 
koken etc. 
In de lobby om financiering te regelen, werd het project groter en 
groter. Leergeld Heusden nam een grote rol, Contour de Twern 
deed mee, alle directeuren van alle Vlijmense scholen werden en-
thousiast. Omdat het zou gaan om verdiepende workshops, met 

https://www.trefpuntheusden.nl/doultre-dance-2018/
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de mogelijkheid te ontdekken waar je eigen talent zit, werd het project de TalentOntdekFabriek genoemd, ofte-
wel TOF.
Met financiering van de gemeente vanuit armoedebeleid is een pilot opgezet. Op deze manier ontstond een 
extra doel om inspanning te leveren om kinderen onder de armoedegrens te laten participeren. 
Om alle Vlijmense scholen te bedienen, ging het om drie workshoprondes. De Vijfhoeven en de Wilgen was ron-
de 1, ronde 2 was op de Bussel en de derde ronde was voor kinderen van ’t Palet en de Vlechter. Voor elke niveau 
(middenbouw en bovenbouw) zou er keuze zijn uit twee workshops. De coördinatie voor deze pilot is gedaan 
door Patricia de Folter, directeur van de Vijfhoeven en de Wilgen (ronde 1 en 2) en door Ton Kamp, directeur van 
’t Palet (ronde 3). De evaluatie is hier terug te lezen. 

Trefpunt Heusden op Twitter

https://www.trefpuntheusden.nl/talentontdekfabriek/


KUNST na SCHOOL
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Een derde van de kinderen doet mee

In Drunen hebben 38 kinderen meegedaan 
aan een naschoolse kunstworkshops. Op een leerlingaantal van 95 
(groep 3 t/m 8, teldatum 1-10-2017) is dat 36 %. Aangeboden werd 
Boomhutjes xxs, Graffiti en Breakdance.

In Vlijmen hebben 54 kinderen meegedaan 
aan een naschoolse kunstworkshops. ‘t Palet heeft 154 kinderen in 
de doelgroep en de Vlechter 60. Van ‘t Palet heeft 24% deelgeno-
men en van de Vlechter 28 %.
Er is gezongen, accordeon gespeeld, stop-motionfilms gemaakt en 
er zijn textiele knustels voor in de kerstboom gemaakt.

In Oudheusden hebben 44 kinderen 
meegedaan aan een naschoolse kunstworkshops. Op een leerling-
aantal van 153 is dat een percentage van 29 %. 

Vertrouwd en nieuw
Voor KUNST na school is samengewerkt met een aantal vaste loka-
le kunstenaars, te weten Ton Lammers, Jorg van Broekhoven en 
Marjolein Peeters . In Vlijmen was voor het eerst een samenwer-
king met Accorda Vlijmen, waarvan Cécil Breuer de erg leuke accor-
deonlessen heeft verzorgd. Ook nieuw in Vlijmen was de zangles 
via Harmonie St. Cécilia in Haarsteeg, door Merel Levink. Merel 
geeft ook voor de muziekimpuls muzieklessen op de Vlechter. In 
Drunen is voor het eerst samengewerkt met Vijay Girdhari, wel al 
bekend van de Cultoer. 
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en nu

Het was een rijk jaar, waarin een aantal zaken structureel zijn aangepakt. De banden met Scala zijn verstevigd. Samen 
met Harry van Hout is er een heldere communicatiestructuur vormgegeven met Scaladirecteuren. Aan alle doelen van 
de Cultuur Loper is gewerkt. Er is - naast KUNST na school - gewerkt aan een verbinding van inschoolse en naschoolse 
kunstlessen. Er wordt gewerkt aan een plan om kinderen structureel en vaker in aanraking te laten komen met de auto-
nome kunsten. Dat is kort samengevat bijna alles uit onderstaand beleidsplan.

Waar niet aan gewerkt is, is de brug die geslagen kan of moet worden tussen het primair en het voorgezet onderwijs. 
Trefpunt Heusden gaat graag het gesprek aan met het VO om te kijken in hoeverre dit haalbaar en wenselijk is. 
In 2020 zal ook een nieuw beleidsplan geformuleerd moeten worden, wat handvatten biedt voor de komende vier jaren.
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