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2020 is zonder twijfel het meest bijzondere 
jaar in de geschiedenis van Stichting Cultuur
educatie. We zijn inmiddels ruim een jaar in de 
ban van het coronavirus en het einde is nog 
niet in zicht. De maatregelen om de pande
mie te bedwingen vergden forse ingrepen en 
een deel van onze activiteiten moest worden  
aangepast, uitgesteld of geannuleerd. Toch 
was 2020 in menig opzicht ook géén slecht 
jaar: dankzij de wendbaarheid van docenten 
en medewerkers en de financiële ondersteu
ning van de gemeente bleef de schade voor 
de organisatie beperkt. Wij zijn hen daar zeer 
dankbaar voor. Ook leidde dit jaar tot een  
versnelling van een aantal ontwikkelingen 
die ons een betere markpositie geven, zoals 
de ontwikkeling van online aanbod. Samen 
hebben we onze veerkracht bewezen!

Het was half maart toen de ‘intelligente lock-
down’ werd aangekondigd. Onze (les)locaties 
gingen dicht en onze programma’s en projecten 
binnen scholen en instellingen moesten worden 
gestaakt. We hebben in hoog tempo maat- 
regelen genomen en ons aanbod en onze werk-

wijze aangepast. We verplaatsten activiteiten 
naar buiten en daar waar enigszins mogelijk 
werd online het nieuwe normaal. Gedurende het 
jaar volgden vanuit de overheid meerdere aan-
passingen van de maatregelen: soms versoepe-
lingen en soms verzwaringen. Steeds zochten 
we naar mogelijkheden om onze cursisten, 
scholen, amateur(pop)muzikanten, huurders en 
maatschappelijke partners te blijven bedienen. 
We zijn er trots op dat dat in belangrijke mate is 
gelukt.

Strategisch beleidsplan
Gelukkig was er in 2020 nog meer dan het  
coronavirus. Eén van de belangrijkste hoogte-
punten was het vaststellen van ons strategisch 
beleidsplan 2021-2024: Ruimte voor een open 
blik. Dit plan vormt de routekaart voor onze  
organisatie. Het biedt houvast en is de basis 
voor onze jaarplannen en projecten. Het geeft 
ook de gemeenten, de fondsen en onze partners 
een goed beeld van de weg die we inslaan en de  
ambities die we hebben. In het beleidsplan be-
schrijven we twee strategische lijnen: SCe is 
dichtbij en SCe is krachtig. Binnen die lijnen for-

2020: veerkracht!
muleren we acht programma’s met een heldere 
‘finishfoto’, die laat zien waar we in 2024 willen
staan. 

Positief resultaat
Op alle fronten hebben wij in 2020 per saldo minder 
activiteiten uit kunnen voeren; daardoor zijn onze 
bereikcijfers lager dan begroot en onze inkomsten 
teruggelopen. Door ons flexibele bedrijfsmodel,
het ingrijpen in onze kosten en ondersteuning van 
de gemeente zijn we er toch in geslaagd een po-
sitief resultaat te realiseren. Hierdoor kunnen we 
ook dit jaar ons weerstandsvermogen verder ver-
beteren en een bestemmingsreserve vormen voor 
mogelijke toekomstige tegenvallers als gevolg 
van de coronapandemie. Uiteraard blijven we ons 
inzetten om onze positie in de regio verder te ver-
stevigen.

Met dit jaarverslag nemen we je mee in het turbu-
lente 2020 van onze labels. Ook kijken we alvast 
vooruit naar 2021. Veel leesplezier gewenst!

René Nekkers
Directeur-bestuurder Stichting Cultuureducatie
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Stichting Cultuureducatie

Cijfers en bereik

8 stagiaires

68 vrijwilligers

50 personeel
(30 FTE)

11 docenten  
in loondienst
(3 FTE)

Organisatie

12.464 uur
vrije tijd

3.732 uur
onderwijstotaal 16.196 uur

Lesuren

70% verzorgd door 
148 freelance 
vakdocenten

148 freelance 
vakdocenten

Hoofdlocatie: Energiehuis

Activiteiten in het Energiehuis Online

72 2

34

98

44

7.758

16.23932  

129  
  

activiteiten + workshops

activiteiten bezoekers

activiteiten, presentaties
+ voorstellingen 

producties

Culturele verhuur ToBe & partners Popcentrale totaal

freelancers
16 17 0 33

deelnemers / cursisten 205 360 0 565

verhuringen 425 485 1.662 2.572

Verhuur 
in het Energiehuis

Stichting Cultuureducatie  in alle gemeenten (Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk en Alblasserdam)
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PopcentraleServicebureau Onderwijs&Cultuur

samenwerkende partners

Muziekschool RidderkerkToBe cultuurcentrum

1.662 optredende 
muzikanten

3.328 cursisten

totaal 17.736

334 
volwassen

2.994 
jeugd

65  
54  

1.149 bezoekers producties

129 producties

939 volwassenen

210 jeugd

kunst & design
theater

dans

muziek (+ pop)

totaal 1.020

totaal 119

323  kwetsbare ouderen
125   leerlingen Internationale 
 Schakelklassen
572  leerlingen speciaal onderwijs

deelnemers 

deelnemers 

bezoekers

bezoekers

activiteiten

activiteiten

podium & presentatie

podium & presentatie

zichtbaarheid zichtbaarheid

17

3

5

10

15 2

369

123

574

116

1.431 1.612

30

4 250

1.615

251

3.257 5012.490 12747 5

losse verkoop

bijzondere doelgroep

bereikte leerlingen bereikte 
professionals

bijzondere doelgroepen

55  po
14  vo

totaal 69

bereikte scholen

562 cursisten

557 jeugd

5 volwassen

Cijfers en bereik
Stichting Cultuureducatie  in alle gemeenten (Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk en Alblasserdam)

15.492  po
886 

336
362

815

1.815

culturele organisaties
sociaal maatschappelijke organisaties

2.244  vo
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Het jaar 2020 stond voor ons vooral in het 
teken van zoeken naar ‘wat wel kan’. Zo ont
stond de strippenkaart Blijf Thuis! Kunst in 
Huis. Deze kaart bevat creatieve opdrachten 
waarin burgerschap thema’s zoals identiteit 
en vrijheid zijn verwerkt. Hiermee konden 
leerlingen van het primair en voortgezet on
derwijs ook thuis ruimte geven aan verbeel
ding. Dat leidde ook al snel tot een nieuw 
idee voor basisschoolleerlingen die het 
extra moeilijk hadden tijdens thuisonder
wijs. Samen met Openbaar Primair Onder
wijs Dordrecht (OPOD) en SKOBA ontstond 
de Club Kunst in Huis. 

Naast online lessen cultuureducatie ging het 
tijdens deze les vooral om sociaal contact met 
een vakdocent van ToBe cultuurcentrum. Kin-
deren konden zo even hun verhaal kwijt. Ook 
kwetsbare ouderen en kinderen in de nood-
opvang hadden we iets te bieden: Cultuurvisites 
en Raamvoorstellingen. Van achter het raam of 
buiten op veilige afstand zorgden wij met korte 
voorstellingen voor een wow!-moment en een 
glimlach. 

Sterk merk-ontwikkeling label
De ontwikkeling van het Servicebureau Onder-
wijs&Cultuur (SOC) ging in 2020 onverminderd 
door.Alsteamwerdenwe‘expert’ophetgebied
vanWoordenschat&Cultuureducatie enKunst
& Technologie. Ook werd de Kunstbrigade Dor-
drecht gelanceerd. Dit team ervaren kunstvak-
docenten zorgt op basisscholen voor een on-
vergetelijke invaldag vol kunst en cultuur mét 
aandacht voor burgerschap thema’s. Daarnaast 
dienden we de aanvraag Cultuureducatie met 
Kwaliteit 2021-2024 in, en verdiepten we ons in 
online netwerkbijeenkomsten. Het vergroten van 
kennis laat zich gelukkig niet tegenhouden.

Netwerkorganisatie 
Daar waar het kon organiseerden we zoveel mo-
gelijk activiteiten in samenwerking met zzp’ers 
en culturele organisaties. Zo kon de Cultuur-
safari doorgaan, vonden er projecten voor het 
voortgezet onderwijs in het Energiehuis plaats 
en pakten basisscholen hun programma’s weer 
op. Leerlingen van OPOD en SKOBA dachten 
mee over het Kunst & Cultuurpaspoort en de 
Toppie Club ging met uiteenlopende partners 

Servicebureau Onderwijs&Cultuur - Dordrecht

van start opdeStaart en deNoordflank.Voor
de Bavinckschool (Leonardo) organiseerden we 
een Talentendag in het Energiehuis. En dankzij 
extra financieringsregelingen konden tientallen
leerlingen lessen taal en/of rekenen & cultuure-
ducatie volgen. 

Vooruitblik
Met onderwijsprojecten voor 800 Jaar Stad, het 
jaarprogramma Leren & Inspireren, het verster-
ken van de samenwerking met het beroepson-
derwijs en vervolgactiviteiten voor Cultuur Dicht-
bij maken we in 2021 samen een mooie (door)
start!
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Servicebureau Onderwijs&Cultuur - Dordrecht

bereikte leerlingen

13 scholen

3 scholen

po

vo

adviseur
CmK

vakdocenttrainer

deskundigheidsbevordering

projectleider & bemiddelaar

totaal 

47 totaal

95 totaal

bijzondere doelgroepen

kwetsbare ouderen
leerlingen speciaal onderwijs
leerlingen Internationale Schakelklassen

16
19
60

Cijfers en bereik

samenwerkende partners

culturele organisaties / ondernemers
sociaal maatschappelijke organisaties

33 
14 

hbo-studenten
pedagogisch medewerkers
vakdocenten & educatiemedewerkers
leerkrachten & directeuren

60  
45 
67 
291 

totaal 463 professionals

+

totaal 9.186
1.804  leerlingen

507  leerlingen

16 scholen 2.311 leerlingen32
7   

39  totaal

bereikte scholen

po
vo

scholen
leerlingen
culturele organisaties

16
4.000
3

scholen / 
locaties

culturele 
organisaties leerlingen

Cultuursafari 6 7 718

Cultuurmenu 32 8 2.157

Toppie 6 6 234

Circus tijdens de noodopvang 10 3 231

Club Kunst in huis - Online 8 1 38

totaal 62 17 3.378

7.961  po

1.225  vo
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Corona stelde onze flexibiliteit behoorlijk 
op de proef. We konden ineens niet meer 
onszelf zijn. Toch bood het ook kansen. Al 
langere tijd wilden we de omslag maken 
naar een nieuw profiel, waarin we als pro
ductiehuis op een meer inhoudelijke manier 
werken. Toen we gedwongen door corona
maatregelen onze werkwijze moesten aan
passen, grepen we dat aan om direct deze 
omslag te maken.

Sterk merk-ontwikkeling label
Vier hoofdfuncties staan centraal: Ontmoeten, 
Leren, Oefenen en Presenteren. Om meer grip 
te krijgen op de ontwikkeling van Dordtse mu-
zikanten, verlegden we in 2020 de nadruk van  
Presenteren naar Leren. Dit aanbod is primair 
voor onze hoofddoelgroep jongeren 14 t/m 24 
jaar. In 2020 werd ook verbouwd. Om te kunnen 
voldoen aan de grote vraag, is een oefenruimte 
omgebouwd tot muziekproductiestudio. Daar-
naast is de rookruimte bij de zaal getrokken en 
werd de zaal voorzien van nieuwe licht-, geluids- 
en videotechniek. Onze gangen kregen geweldig 
artwork. Je herkent de Popcentrale niet terug!

Productiehuis
Onze ambitie is uit te groeien tot productiehuis. 
Door meer focus op de inhoud van het program-
ma en minder op het faciliteren, willen we een 
actievere rol spelen in de talentontwikkeling 
van Dordtse popmuzikanten. Met livestreams,  
tutorials en interviews hebben we in korte tijd 
een stevig online aanbod neergezet. Dit wordt 
blijvend onderdeel van ons programma.

Ubeat Academy
Met Dordtse DJ/producer Lucien Foort zijn we 
een samenwerking aangegaan om, samen met 
ToBe cultuurcentrum, een lerende community 
te vormen voor beoefenaars van elektronische 
muziek. Lucien brengt expertise, allure en een
netwerk mee. Daarmee kunnen we krachtige 
stappen zetten.

Oprijzers
Ons productiehuis verricht ook in het sociale 
domein waardevol werk. Oprijzers is een project 
in opdracht van het ministerie van Justitie. 
Hierbij wordt muziek ingezet voor positieve ge-
dragsbeïnvloeding bij jongeren met een risico 

Popcentrale - Dordrecht

op uitval en crimineel gedrag. Onze aanvraag 
is gehonoreerd, maar we zijn in afwachting van 
versoepeling van de coronamaatregelen om te 
kunnen starten.

Vooruitblik
2021 staat voor ons vooral in het teken van 
Ubeat en Oprijzers. We gaan onze nieuwe visie en  
middelen inzetten om kwalitatief sterk aanbod 
te creëren, zowel on- als offline. Dit aanbod
geven we vorm in samenwerking met ToBe  
cultuurcentrum en SOC.

Stichting Cultuureducatie
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Popcentrale - DordrechtCijfers en bereik

aantal bezoekers evenementen

369 optredende 
muzikanten

129 producties 1.662 verhuringen 
oefenruimtes

939 volwassenen

210 jeugd
1.149 bezoekers
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Het afgelopen jaar werd zowel in de lessen, 
als achter de schermen snel en flexibel inge
speeld op de vaak lastige situaties. ‘Wat kan 
er wel?’ was daarbij steeds onze insteek. 

Het resultaat: wekelijkse online lessen, een 
digitale Kinderdag, lesgeven in de parkeer
garage en op het plein, het streamen van 
concerten, de première van onze eerste 
theaterfilm op YouTube, lespakketten ‘to go’ 
voor kinderen van de beeldende ateliers, een 
online platform gevuld met lesfilmpjes voor 
de allerjongsten, wandeluitjes voor onze vrij
willigers met de dames van De Inloop Kunst 
& Cultuur, online wedstrijden, clip opnames 
en coronaproof theatervoorstellingen. Wij 
zijn enorm trots op onze docenten en mede
werkers!

Sterk merk-ontwikkeling label 
In samenwerking met Popcentrale formuleerden 
we een visie op een integrale jongerenprogram-
mering. Ubeat Academy, Cultuurmenu, Cultuur-
safari en Popschool-aanbod maken straks deel 

uit van een nieuwe werkwijze van beide labels. 
In navolging van de andere disciplines hebben 
onze docenten Kunst & Design samen nage-
dacht vanuit welke visie zij gaan werken. In 
2021 wordt dit verder uitgewerkt.

De wijken in & een leven lang leren
In 2020 zijn we voortvarend van start gegaan 
met onze activiteiten in de wijk en voor bijzon-
dere doelgroepen. Ons aanbod in Krispijn is 
verder uitgebreid. Naast Hét Wijkorkest Kris-
pijn gingen twee dansklassen succesvol van 
start. In samenwerking met R-Newt en 80 jon-
geren uit verschillende wijken voerden we het 
kinderkunstproject rondom 800 jaar stad uit. 

Tijdens de Zomerschool gaven we les aan 
ruim 400 kinderen. De Inloop Kunst & Cultuur 
kent inmiddels een vaste kern van 15 mensen. 
Tijdens de lockdown ondervonden we hoe  
belangrijk deze inloop is. Naast het verkrij-
gen van fysiek zelfvertrouwen, is vooral het 
mentaal welbevinden een belangrijke motivatie 
om deel te nemen.

ToBe cultuurcentrum - Dordrecht

Vooruitblik 
In de tweede helft van 2021 gaan we weer samen 
spelen, dansen en creëren. We richten ons vol 
op de jongerenprogrammering. Ubeat Academy, 
het EnergyFestival en de multidisciplinaire werk-
plaatsen voor jongeren gaan van start. Wat in 
2020 werd ontwikkeld, zetten we in 2021 door in 
ons lesaanbod. Een goed voorbeeld is de com-
binatie van les op locatie aangevuld met digitaal 
aanbod, blended learning. In Krispijn starten 
we met Brassbandlessen voor kinderen en jon-
geren. Het dansaanbod dat ontwikkeld werd 
binnen het Sportakkoord start medio maart.

Stichting Cultuureducatie
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ToBe cultuurcentrum - DordrechtCijfers en bereik
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lessen, cursussen & workshops

815 cursisten

totaal 3.107 cursisten

362 cursisten1.594 cursisten336 cursisten
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volwassenen

17
volwassenen

109
volwassenen

319 jeugd

698 jeugd

1.404 jeugd

362 jeugd

da
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deelnemers bezoekers

podium & presentatie

zichtbaarheid

totaal

57

549

ToBe & Partners

485 verhuringen

116 30

1.214 812

949

1.7911.936

activiteiten

11

4

10

9

34

+

losse verkoop

bijzondere doelgroepen

17 freelancers 360 cursisten
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Deze vooruitblik op 2021 is geschreven 
onder bijzondere omstandigheden: ruim een 
jaar geleden hadden we niet kunnen beden
ken dat we nog volledig in de ban van het 
coronavirus zouden zijn. En feit is dat we, 
met de kennis van vandaag, er helaas vanuit 
moeten gaan dat we pas vanaf het tweede 
kwartaal gefaseerd en voorzichtig ons ‘live’ 
aanbod weer kunnen oppakken. We hebben 
echter vertrouwen in de veerkracht van onze 
mensen en rekenen – waar nodig – ook in 
2021 weer op steun van de gemeente.

Op het moment van schrijven wordt alles nog 
steeds waar mogelijk online voortgezet en uit-
gevoerd. Dat varieert van interactieve, online 
lessen en eerder opgenomen online aanbod 
tot live gestreamde concerten en online semi-
nars. Wij zetten er op in dat een deel van deze 
online activiteiten ook na de coronacrisis blijft 

bestaan. Zo krijgt ‘blended learning’ (de combi-
natie van fysiek en online les) een vaste plek in 
ons aanbod. Online seminars blijven beschik-
baar voor vakkrachten die verder weg wonen of 
op een ander tijdstip de seminars willen volgen. 
Daarnaast verwachten wij dat, met alle online 
mogelijkheden, onze medewerkers blijvend 
meer zullen thuiswerken.

We zijn goed voorbereid om alle kansen die ont-
staan bij een versoepeling van de maatregelen 
direct te benutten. Dat varieert van festivals en 
wijkactiviteiten tot projecten om een bijdrage 
te leveren aan het wegwerken van bijvoorbeeld 
taalachterstanden.

Onze jaarplannen voor 2021 zijn gebaseerd op 
het strategisch beleidsplan 2021-2024 ‘Ruimte 
voor een open blik’. We hebben keuzes gemaakt 
op welke programma’s we in 2021 de focus 

leggen. Binnen de strategische lijn ‘SCe is dicht-
bij’ gaat het vooral om het ‘werken in wijken’ en 
‘leven lang leren’, terwijl het binnen ‘SCe is krach-
tig’ vooral zal gaan om ‘prominente netwerkorga-
nisatie’, ‘bindenenboeien’ en ‘efficiëntebedrijfs-
voering’.

Door de huidige bijzondere omstandigheden zal 
een deel van onze plannen ongetwijfeld anders 
uitpakken dan voorzien. Toch leveren deze bijzon-
dere omstandigheden ook kansen op; waar bewe-
ging is, ontstaat immers ruimte! Ook nu zien wij 
voldoende mogelijkheden om een goede start te 
maken met de ambities die we in het strategisch 
beleidsplan beschreven hebben. Op sommige 
terreinengeeftdezeperiodejuistextrakansenof
mogelijkheden voor versnelling.

Wij zijn er klaar voor!

Stichting Cultuureducatie
in 2021

Stichting Cultuureducatie
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Impactcijfers Corona
Stichting Cultuureducatie in Dordrecht

Servicebureau Onderwijs&Cultuur

2020 2019

9.186 16.260

39 56

463 420

47 23

95 320

bereikte leerlingen

bereikte scholen

bereikte professionals

samenwerkende partners

bijzondere doelgroepen

ToBe cultuurcentrum

2020 2019

3.107 3.365

34 125

1.936 3.870

1.791 6.660

cursisten

activiteiten

deelnemers activiteiten

bezoekers activiteiten

Popcentrale
2020 2019

129 140

1.662 1.850

369 1.350

1.149 4.830

producties

verhuringen oefenruimtes

optredende muzikanten

bezoekers evenementen

2020 2019 2020 2019

72 90 freelancers 16 15

129 140 deelnemers 205 300

32 125 verhuringen 425 560

Activiteiten Culturele verhuur

In het Energiehuis

2020 2019 2020 2019

2 0 44 0

34 0 7.758 0

98 0 16.239 0

Activiteiten Bezoekers

Online activiteiten
2020 2019

17 20

360 410

485 670

freelancers (huurders)

cursisten

verhuringen

ToBe & Partners
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Stichting Cultuureducatie

2020 2019

17 20

360 410

485 670



Fotografie:PeterVerheijen,SilMunnik

Stichting Cultuureducatie

Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

www.sce.nu

Stichting Cultuureducatie past de principes en aanbevelingen 
van de Governance Code Cultuur 2019 toe.


