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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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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

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. Ook aan kwetsbare ouderen en kin
deren in de noodopvang hadden we iets te 
bieden: Cultuurvisites en Raamvoorstellin
gen. 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
van Woordenschat & Cultuureducatie en Kunst 
& Technologie. We ontwikkelden de digitale 
Culture kaart Ridderkerk. Tevens gingen we in 
gesprek met onderwijs en culturele organisa-

ties over een nieuw te ontwikkelen lokaal Cul-
tuurmenu Ridderkerk. We dienden de aanvraag 
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 in, en 
we verdiepten ons in werkvormen en de techniek 
van online netwerkbijeenkomsten. Het vergroten 
van kennis laat zich gelukkig niet tegenhouden.

Leven lang leren 
Daar waar het kon organiseerden we zoveel mo-
gelijk activiteiten in samenwerking met zzp’ers 
en culturele organisaties. Zo kon de Cultuursafari 
doorgaan, vonden er CKV-dagen plaats voor het 
voortgezet onderwijs en pakte de Brede School 
hun programma’s weer op. Met Stichting Kinder-
opvang Ridderkerk gingen we intensief aan de 
slag met Kunst & Technologie: via coaching-on-
the-job werkten vakdocenten en pedagogisch 
medewerkers nauw samen met de kinderen van 
de buitenschoolse opvang. Waar het kon gingen 
we aan de slag met Cultuur Dichtbij. We orga-
niseerden onder andere Muziek en Kunst & De-
sign-activiteiten voor kwetsbare ouderen in de 
Reyerheem en het Jasmijnhuis.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur - Ridderkerk
Vooruitblik
Met het basisonderwijsproject Kiem (Kunst in 
Experiment enMaken), innovatie en actualiteit
binnen SkillsLab, cultuureducatie onder school-
tijd binnen het Cultuurmenu Ridderkerk en ver-
volgactiviteiten in het kader van Cultuur Dichtbij 
maken we in 2021 samen een mooie (door)start!
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Servicebureau Onderwijs&Cultuur - Ridderkerk

bereikte leerlingen

3 scholen

3 scholen

po

vo

adviseur
CmK

vakdocenttrainer

deskundigheidsbevordering

projectleider & bemiddelaar

totaal 

30       totaal

363    totaal

bijzondere doelgroepen

kwetsbare ouderen
leerlingen speciaal onderwijs

267
96

Cijfers en bereik

samenwerkende partners

culturele organisaties / ondernemers
sociaal maatschappelijke organisaties

20 
10 

pedagogisch medewerkers
vakdocenten & educatiemedewerkers
leerkrachten & directeuren

 
15
47 
145 

totaal 207 professionals

+

totaal 2.300
265  leerlingen

148  leerlingen

6 scholen 413 leerlingen7
3  

10    totaal

bereikte scholen

po
vo

scholen
leerlingen

7
1.750

scholen / 
locaties

culturele 
organisaties leerlingen

Cultuurmenu 1 41

Brede School Ridderkerk 7 743

Circus tijdens de noodopvang 2 2 34

totaal 10 2 818

2.056  po

244  vo
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Het afgelopen jaar werd zowel in de lessen, 
al 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 digi
tale Kinderdag, het streamen van concerten, 
de première van onze eerste theaterfilm op 
YouTube, lespakketten ‘to go’ voor kinderen 
van de beeldende ateliers, een online plat
form gevuld met lesfilmpjes voor de aller
jongsten, online wedstrijden, clip opnames 
en coronaproof theatervoorstellingen. Wij 
zijn enorm trots op onze docenten en mede
werkers!

Sterk merk-ontwikkeling label 
De ambities van 2020 hebben we grotendeels 
niet kunnen realiseren als gevolg van de coro-
nacrisis. Wel hebben hierdoor de docenten zich 
nieuwe digitale lesvormen eigengemaakt en zijn 
de lessen online doorgegaan. Helaas was dit niet 
mogelijk voor het samenspel. In samenwerking 
met Popcentrale in Dordrecht formuleerden we 
een visie op een integrale jongerenprogramme-

ring. De Ubeat Academy, Cultuursafari en Pop-
school-aanbod maken straks deel uit van een 
nieuwe werkwijze van beide labels. 

De wijken in & een leven lang leren
Door de verhuizing van de Bibliotheek AanZet 
naar het Plein krijgt Muziekschool Ridderkerk 
de kans om nóg zichtbaarder te zijn. Niet alleen 
in gezamenlijk educatief aanbod voor kinderen 
en jongeren, maar ook door het verzorgen van 
muzikale (rand)programmering. Het gezamen-
lijk ontwikkelde aanbod wordt zoveel mogelijk 
uitgerold over de andere locaties van de Biblio-
theek AanZet.

Het Cultuurfestival heeft helaas niet plaats-
gevonden. Wel is er een mooie samenwerking 
ontstaan met Stichting Schaatsbaan, met als 
resultaat de organisatie van een Winterfestival 
in het najaar van 2021.

Vooruitblik 
In de tweede helft van 2021 gaan we weer 
samen spelen, dansen en creëren. Wat in 

Muziekschool Ridderkerk - Ridderkerk

2020 werd ontwikkeld, zetten we in 2021 door 
in ons lesaanbod, zoals de combinatie van les 
op locatie met aanvullend digitaal aanbod, het 
zogenaamde blended learning. Mocht er vraag 
zijn naar danslessen voor kinderen vanaf 6 jaar, 
dan breiden we het dansaanbod uit. De pro-
grammering voor bijzondere doelgroepen, waar-
onder kwetsbare ouderen, starten we zo snel als 
mogelijk weer op, evenals onze programmering 
voor jongeren in samenwerking met de Loods.
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Cijfers en bereik

Lessen, cursussen & workshops Muziekschool Ridderkerk

totaal 562 cursisten

557 cursisten5 cursisten

(pop)
muziek 

dans

466 jeugd

91 volwassenen deelnemers bezoekers

podium & presentatie

zichtbaarheid

totaal

123

4 250

251

501127

activiteiten

3

2

5

2.296 uur
vrije tijd

totaal 2.957 uur
Lesuren Cursisten

661 uur
onderwijs

Muziekschool Ridderkerk - Ridderkerk
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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 Ridderkerk

Servicebureau Onderwijs&Cultuur Muziekschool Ridderkerk

2020 2019

2.300 6.035

10 17

207 202

30 46

363 475

bereikte leerlingen

bereikte scholen

bereikte professionals

samenwerkende partners

bijzondere doelgroepen

2020 2019

562 700

5 25

127 590

501 960

cursisten

activiteiten

deelnemers activiteiten

bezoekers activiteiten
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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.

Fotografie:PeterVerheijen


