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2021 was een stormachtig en turbulent jaar. 
Wie de verwachting had dat de coronagol-
ven zouden verdwijnen kwam bedrogen uit. 
We koersten van lockdown naar gedeeltelij-
ke openstelling en weer terug. Maar we zijn 
niet bij de pakken neer gaan zitten. Juist 
niet! Opnieuw is gebleken hoe krachtig we  
als organisatie zijn. Met veel creativiteit, 
geduld en uithoudingsvermogen hebben we 
steeds gekeken naar wat wél kon. En zo is er 
ook in 2021 heel veel moois tot stand gebracht.  
Dat is een prestatie om trots op te zijn!

Veerkracht en flexibiliteit
We draaien er echter ook niet omheen: met  
name het aantal live optredens en evenemen
ten in het Energiehuis had te lijden onder de  
diverse lockdowns. Gelukkig konden we hier 
steeds beter flexibel mee omgaan: soepel 
schakelden we van live naar online en terug,  
bestaande programma’s werden aangepast 
en prachtige nieuwe initiatieven werden ont 
wikkeld en kwamen van de grond.

En wanneer het wél kon wist men ons direct 
weer ruim te vinden. Zo bereikten we uiteinde
lijk meer kinderen, jongeren en volwassenen dan 
aanvankelijk verwacht mocht worden. Dat geeft 
aan dat we gemist werden. Het is duidelijk dat 
we bij veel mensen voorzien in een behoefte: in 
het Energiehuis, in de gemeenten, in het onder
wijs en in de wijken. 

Nieuwe initiatieven
En ook in dit tweede coronajaar bleven we 
naar de toekomst kijken. We sprongen snel in 
op nieuwe ontwikkelingen en maakten nieuwe 
plannen. Zo sloten we soepel aan bij het Dordts 
Leerprogramma, ontwikkelden we het Energy 
Festival voor onze cursisten en maakten spron
gen in een internationale banduitwisseling. Over 
deze en vele andere nieuwe projecten is verder
op in dit jaarverslag meer te lezen. 

Positief resultaat
Ook dit tweede coronajaar sluiten we af met een 
positief resultaat. Dankzij de genereuze opstel

Meebewegen op de golven van corona ling van gemeenten, provincie en fondsen bleef 
de financiële coronaschade beperkt. En door ons 
flexibele bedrijfsmodel lukte het de kosten laag 
te houden. Hierdoor kunnen we ook dit jaar het 
weerstandsvermogen vergroten en de reserves 
voor toekomstige investeringen op peil houden. 
Het belang van een effectieve en wendbare  
organisatie is eens te meer gebleken. Wij blijven 
ons daarvoor inzetten. 

Een nieuw gezicht
Bij het schrijven van dit jaarverslag ben ik net 
twee weken de nieuwe directeurbestuurder van 
deze stichting. Twee weken die voelen als een 
spannende en inspirerende ontdekkingsreis. Met 
veel plezier en bewondering zie ik hoe SCe kunst 
en cultuur dichterbij brengt, met een breed scala 
aan inspirerende activiteiten en initiatieven op 
vele mooie plekken. Ik verheug me op de samen
werking met onze vele partners uit cultuur, on
derwijs en welzijn. En natuurlijk met het nieuwe 
college van burgemeester en wethouders en de 
onlangs gekozen leden van de gemeenteraad. 

Ik wens iedereen veel plezier bij het lezen van dit 
jaarverslag!

Jeroen Kunstman
Directeur-bestuurder Stichting Cultuureducatie
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realisatiebegroot realisatie

68 15    activiteiten + workshops

60 22    producties

71 22    activiteiten, presentaties 
          + voorstellingen

7 stagiaires
(1,2 FTE)

86 vrijwilligers

39 personeel
(31,7 FTE)

11 docenten  
in loondienst
(3,0 FTE)

Organisatie

totaal 18.251 uur
Lesuren

72% verzorgd door 
171 freelance 
vakdocenten

Hoofdlocatie: Energiehuis

Activiteiten OnlineLive

Verhuur in het Energiehuis

6.725 uur
onderwijs

11.526 uur
vrije tijd

171 freelance 
vakdocenten

6 activiteiten 384 bezoekers

19 activiteiten 3.741 bezoekers

117 activiteiten 11.022 bezoekers

culturele verhuur

begroot realisatie

16 25

287 224

891 324

freelancers

deelnemers

verhuringen

ToBe & partners

begroot realisatie

17 11

480 375

630 206

Popcentrale

begroot realisatie

0 0

0 0

1.573 1.129

totaal

begroot realisatie

33 36

767 599

3.094 1.749

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

samenwerkende partners
bezoekers producties

bereikte leerlingen bereikte 
professionals

bijzondere doelgroepen

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

begroot realisatie

245 120 kwetsbare ouderen

120 120 leerlingen Schakelklassen

810 391 leerlingen speciaal onderwijs

1.175 636 totaal

begroot realisatie

750 249 optredende muzikanten

60 22 producties

begroot realisatie

500 156 jeugd

2.000 601 volwassen

2.500 757 totaal

begroot realisatie

17.989 24.676 po

4.005 6.497 vo

75 70 bo

22.068 31.243 totaal

begroot realisatie

58 58 culturele organisaties

25 25 sociaal maatschappelijke
organisaties

83 83 totaal

begroot realisatie

528 531

begroot realisatie

67 81 po

12 20 vo

1 1 bo

80 102 totaal

bereikte scholen
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Muziekschool RidderkerkToBe cultuurcentrum

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

activiteiten

begroot realisatie

49 18

11 4

21 15

6 8

87 45

activiteiten

begroot realisatie

10 1

7 0

1 0

2 1

20 2

deelnemers

begroot realisatie

2.185 528

2.100 192

622 1.138

685 502

5.592 2.360

deelnemers

begroot realisatie

275 22

530 0

150 0

80 28

1.035 50

begroot realisatie

kunst & design 238 274

theater 380 339

dans 742 831

muziek (+ pop) 2.063 1.680

bezoekers

begroot realisatie

4.855 1.735

1.600 780

502 16

30 0

6.987 2.531

bezoekers

begroot realisatie

530 70

400 0

300 0

50 0

1.280 70

podium & presentatie

zichtbaarheid

losse verkoop

bijzondere doelgroepen

podium & presentatie

zichtbaarheid

losse verkoop

bijzondere doelgroepen

begroot realisatie

3.200 2.785 jeugd

223 339 volwassen

3.423 3.124 totaal

begroot realisatie

525 396 jeugd

75 78 volwassen

600 474 totaal

cursisten cursisten
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Tussen de golven van corona gebeurde er 
voor leerlingen in Dordrecht veel moois in 
2021. Het Dordts Leerprogramma ging van 
start, met veel interessante programma’s op 
het gebied van cultuureducatie en taalont-
wikkeling, gericht op het aanpakken van 
achterstanden in het onderwijs.

Leven lang leren
In het Dordts Leerprogramma trekken we op 
met zzp’ers, het Dordrechts Museum, Theater 
Tortilla, de Bibliotheek AanZet en Joy2Dance. 
In 2021 werden al ruim 650 leerlingen bereikt! 
In het basisonderwijs bleven de programma’s 
Woordenschat & Cultuureducatie onverminderd 
populair. Ook vonden de maatwerkprojecten  
800 (+1) Jaar Stad plaats. Tijdens de Cultuur 
safari bezochten honderden scholieren van 
het voortgezet onderwijs het Energiehuis. En 
bijna 1000 bovenbouwleerlingen bezochten de  
eerste editie van de ArtTechTour, een bijzon
der onderwijsfestival waar kunst, technologie 
en wetenschap samenkomen. Via technolabs 
van lokale en landelijke kunstenaars, een voor 
stelling van DSound en workshops konden de 
leerlingen ervaren dat technologie overal om  
ons heen is. 

En zat alles op slot? Dan we gingen online, 
zoals tijdens de kickoff van het Dordts Leer
programma. En we gebruikten onze creativiteit 
voor de ontwikkeling van mooie nieuwe produc
ten, zoals de Verwondercoach (trainingen voor 
pedagogisch medewerkers), Cultuurpaspoort 
(stimuleren van verwondering bij alle basis
schoolleerlingen van Nestas), Cultuur Camping 
(zomerprogramma voor kwetsbare senioren). 
Ook ontwikkelden we projecten om cultuuredu
catie en burgerschap te verbinden.

Sterk merk | ontwikkeling label
Binnen de onderwijsvisie werken we samen met 
gemeente Dordrecht op onderwijs en cultuur. 
Bemiddelen, deskundigheidsbevordering en ken
nisdeling; de competenties van het SOC komen 
daarbij volledig tot hun recht. In 2021 kreeg onze 
rol als intermediair binnen het sociaalmaat
schappelijk domein ook steeds meer vorm. 
Onder andere via ‘Cultuur Dichtbij’, dat zich richt 
op kwetsbare senioren. Vanaf schooljaar 2022
2023 is het SOC er niet alleen voor het onderwijs, 
maar ook voor partners in de wijk. Dan presente
ren we ons opnieuw aan de regio, en is cultuur
participatie als vanzelfsprekend geïntegreerd in 
ons label.

Servicebureau Onderwijs&Cultuur  Dordrecht

Vooruitblik
We pakken onze samenwerkingen met organi
saties zoals WIJ Dordrecht in 2022 verder op. 
Via Toppie Dordrecht werkt het SOC ook al mee 
aan wijkactiviteiten voor de jeugd, maar we willen 
onze bijdrage aan cultuurparticipatie in de wijken 
verder verankeren. Dit ligt in de lijn van zowel de 
Cultuurnota als de Onderwijsvisie van Dordrecht. 

Kinderen van de Schakelklas treden op voor koningin Máxima.
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Servicebureau Onderwijs&Cultuur  in gemeente Dordrecht

bereikte leerlingen adviseur CMKtrainer

vakdocent

scholen

leerlingen

Cijfers en bereik

samenwerkende partners

begroot realisatie

10.610 11.044 po

1.660 3.712 vo

75 70 bo

12.345 14.826 totaal

begroot realisatie

60 0 hbo-studenten

15 20 pedagogisch medewerkers

70 68 vakdocenten & educatie-
medewerkers

250 177 leerkrachten & directeuren

395 265 totaal

begroot realisatie

po 7 13

vo 6 9

bo 1 1

14 23

begroot realisatie

po 900 2.114

vo 1.200 2.889

bo 75 70

2.175 5.073

begroot realisatie

7 10 scholen

1.500 2.151 leerlingen

5 7 culturele organisaties

begroot realisatie

16 16 culturele organisaties / 
ondernemers

7 7 sociaal maatschappelijke 
organisaties

23 23 totaal

begroot realisatie

30 19 kwetsbare ouderen

375 141 leerlingen speciaal onderwijs

50 30 leerlingen Internationale 
Schakelklassen

455 190 totaal

begroot realisatie

46 46 po

7 9 vo

1 1 bo

54 56 totaal

bereikte scholen

bijzondere doelgroepen

projectleider & bemiddelaar

scholen / locaties

begroot realisatie

5 9

46 37

8

23

8 8

5 85

culturele organisaties

begroot realisatie

7 7

8 6

11

5 5

8 11

leerlingen

begroot realisatie

460 823

8.210 6.120

649

3.891

520 2.336

9.190 13.831

Cultuursafari

Cultuurmenu

DLP

800 jaar stad

Toppie
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Ook in 2021 had corona de touwtjes in 
handen. Door de diverse lockdowns, maat-
regelen en beperkingen werd het een jaar 
van veel plannen maken en ze maar mond-
jesmaat kunnen uitvoeren. Toch stonden we 
niet stil!

Sterk merk | ontwikkeling label
Popcentrale heeft zich in de laatste jaren ont
wikkeld tot een productiehuis voor talentontwik
keling. Deze verandering van karakter vroeg om 
een makeover. Om meer creativiteit en speels
heid uit te stralen vroegen we Glitterstudio een 
nieuwe huisstijl en website voor ons te ontwer
pen. Die hopen we in de zomer te lanceren.

Productiehuis | Leven lang leren
Popcentrale is een broedplek voor muzikanten, 
vrijwilligers én medewerkers. In 2021 vlogen 
veel medewerkers uit en werden programma 
makers bij Big Rivers, Bibelot en de Nieuwe Veste 
(Breda). Inmiddels staat er een nieuw en jong 
team, helemaal ‘in tune’ met de huidige culturele 
en maatschappelijke ontwikkelingen. 

De coronaluwte werd benut voor de scholing 
van vrijwilligers. In samenwerking met ToBe en 
Bibelot startte een scholingstraject waarin vrij
willigers op diverse gebieden kennis en ervaring 
konden opdoen. In een ander talententraject 
groeien de beste technici uit de vrijwilligers 
poule van Popcentrale door naar betaald werk in 
Bibelot. Qua programmering was helaas weinig 
mogelijk. Wel coördineerden we het muziekpro
gramma van de Cultuursafari (SOC), succesvol 
uitgevoerd met muziekdocenten van ToBe.

Vooruitblik
2022 lijkt het jaar te worden waarin we onze 
plannen en projecten eindelijk zonder beperkin
gen uitvoeren! We kijken onder andere uit naar:

Oprijzers
Bij dit project wordt muziek ingezet voor posi 
tieve gedragsbeïnvloeding bij risicojongeren 
tussen 12 en 16 jaar. In juni geven we een inkijk
je in het project aan het ministerie van Justitie  
(opdrachtgever), college van B&W en de politie. 
Na de evaluatie volgt hopelijk een meerjaren 
toekenning en een doorstart in september 2022.

Popcentrale  Dordrecht

Synthology
Dit festival voor een brede doelgroep gaat over 
geluid, in de ruimste zin van het woord. Alle par
tijen uit het Energiehuis zijn betrokken, wat de 
onderlinge samenwerking naar een hoger niveau 
tilt. In 2022 maken we de plannen, begin 2023 is 
de eerste editie.

Skellhell Exchange
Een Europese culturele uitwisseling tussen pop
centra en muzikanten uit Frankrijk en Zweden, 
bedoeld om kennis en inzichten te delen. Dit 
loopt van januari 2022 tot juli 2022.

Project Oprijzers waarbij samen met profs wordt 
gewerkt aan muzikale ontwikkeling.
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Popcentrale  in gemeente DordrechtCijfers en bereik

bezoekers evenementen

begroot realisatie

750 249 optredende muzikanten

60 22 producties

1.573 1.219 verhuringen oefenruimtes

begroot realisatie

500 156 jeugd

2.000 601 volwassen

2.500 757 totaal



Stichting Cultuureducatie

10 Jaarverslag 2021 Dordrecht

Inmiddels gaan we zeer bedreven om met 
de uitdagingen die door corona op ons 
afkomen. We schakelen snel van live naar 
online, waardoor in 2021 de meeste lessen 
en ook voorstellingen toch konden plaats-
vinden. We zijn enorm trots op alle collega’s 
die dit mogelijk hebben gemaakt.

Sterk merk | ontwikkeling label
In 2021 ontwikkelden we verschillende nieuwe 
lesprogramma’s. Bij muziek waren dat lesplan
nen voor elektronische muziek: Producing en 
DJ voor jongeren. Samen met Popcentrale ont
wikkelden we drie nieuwe workshops voor het  
Cultuurmenu én werd een spetterend program
ma voor de Cultuursafari bedacht en uitgevoerd. 
Nieuw bij dans is de Vrije Training Breakdan
ce, waarin jongeren onder begeleiding van een 
coach zelf bepalen wat ze willen leren.

Projecten
Via een livestream waren het solistenconcours, 
onze eerste voorstelling in het kader van Keti 
Koti en de jongerenvoorstelling van Theater Na 

de Dam te zien. En voor de jongste kinderen 
maakten we weer veel lesfilmpjes. Als onder
deel van de Dordtse Feesten organiseerden 
we het Energy Festival. Dit eerste coronaproof 
evenement in de buitenlucht stond in het te 
ken van muziek en dans, met optredens van ruim 
260 cursisten. Alle 350 kinderen van Stichting de 
Zomerschool sloten de zomervakantie af in het 
Energiehuis. Ze werden verwelkomd door onze 
eigen Brassband en genoten van een dag vol bij
zondere workshops. De Inloop Kunst & Cultuur 
blijft ongekend populair: zodra het mocht waren 
alle dames weer aanwezig.

Vooruitblik
Voor Kunst & Design ontwikkelen we innovatief 
aanbod voor jongeren. Er komen vier nieuwe 
cursussen, waaronder één Kunst & Techno 
logiecursus en een makerslab.

Met MBO Dans (CIOS Zuidwest) organiseren 
wij de Stageschool, waar mbostudenten erva
ring opdoen met lesgeven. In het najaar starten 
we gezamenlijk een vooropleiding MBO Dans 

ToBe cultuurcentrum  Dordrecht

in het Energiehuis. Op 4 juni organiseren wij, in 
opdracht van gemeente Dordrecht, de eerste 
Dag van de Amateurkunst onder de titel ‘Kunst 
Op De Hoek’. Met Playing For Succes maken 
we een lesprogramma voor kinderen en jonge
ren die door cultuur, in plaats van sport, aan hun 
zelfvertrouwen willen werken. En samen met de  
gloednieuwe Urban Sport Regisseur blijven we 
jongeren een kans geven om bijzonder aanbod 
bij ons te programmeren, zoals Voetbal Free 
style & Breakdance.

Concert Drechtsteden JeugdEnsemble (DJE) via livestream.
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ToBe cultuurcentrum  in gemeente DordrechtCijfers en bereik

lessen, cursussen & workshops

ToBe & Partners
activiteiten

begroot realisatie

46 15

10 3

21 14

5 7

82 39

deelnemers

begroot realisatie

2.013 485

2.050 180

622 887

675 458

5.360 2.008

bezoekers

begroot realisatie

4.655 1.716

1.500 780

502 16

20 0

6.677 2.512

podium & presentatie

zichtbaarheid

losse verkoop

bijzondere doelgroepen

begroot realisatie

17 11    freelancers

480 375    cursisten

630 206    verhuringen

dans

begroot realisatie

638 708

104 123

742 831

(pop)muziek

begroot realisatie

1.705 1.264

91 188

1.796 1.452

totaal

begroot realisatie

3.156 2.896

kunst & design

begroot realisatie

224 262

14 12

238 274

theater

begroot realisatie

380 339

380 339

jeugd

volwassenen

totaal
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Ten tijde van het schrijven van dit jaarver-
slag is de samenleving weer bijna geheel 
geopend. Lessen, cursussen, concerten en 
voorstellingen zijn weer mogelijk. Projec-
ten in het onderwijs en het sociaal domein 
kennen geen beperkingen meer. Dit geeft 
direct energie! Vol passie benutten onze 
labels de kansen die dit biedt. We profite-
ren ervan dat we de afgelopen twee jaar 
niet achterover hebben geleund. We zijn 
blijven ontwikkelen, hebben hard gewerkt 
aan nieuwe initiatieven en steeds plannen 
voor de toekomst gemaakt. Wat stil kwam te 
liggen pakken we weer op en ideeën die op 
de plank lagen komen tot bloei. 

Tegelijkertijd tellen we onze zegeningen. De  
versoepelingen zijn nog pril en zekerheid voor  
de toekomst hebben we niet. Maar we zijn vol 
vertrouwen: we hebben de afgelopen jaren ont
zettend veel geleerd: de wereld ziet er anders uit 
en zelf zijn we gegroeid. 

De ontwikkeling van ons bereik in het begin van 
2022 stemt hoopvol. Het aantal deelnemers 

voor cursussen in de vrije tijd trekt snel aan: we 
naderen het bereik van vóór corona. Ook onze 
samenwerking met scholen groeit snel naar het 
oude niveau. En de eerste live concerten in de 
Popcentrale trekken veel en enthousiast publiek. 
Wij wisten het al, maar de pandemie maakte 
het voor veel mensen duidelijk: de behoefte 
aan menselijk contact, afleiding en ontspanning  
door kunst en cultuur, persoonlijke ontwikkeling
en inspiratie is geen luxe, maar noodzaak.

Iedereen moet van de kracht van kunst en 
cultuur kunnen profiteren. Ons strategisch be
leidsplan voor 20212024 ‘Ruimte voor een open 
blik’ geeft hier vorm aan met de programma’s 
‘werken in de wijken’ en ‘een leven lang leren’. 
Samenwerking is daarbij onontbeerlijk, en dat 
doen we dan ook volop. SOC geeft binnen het 
Dordts Leerprogramma samen met het onder
wijs en vele culturele organisaties het culture
le deel vorm. Popcentrale werkt samen met 
jongerenwerk RNewt in het project Oprijzers.  
In dagbesteding en wijkcentra worden de pro
jecten met ouderen weer opgepakt. ToBe orga
niseert samen met het Dordtse amateurveld het 

festival ‘Kunst op de Hoek’. En dit zijn nog maar 
enkele van vele voorbeelden. Zo komen steeds 
meer en vooral andere doelgroepen met kunst 
en cultuur in aanraking.  

Daarnaast werken wij aan een aanvraag ‘Samen 
Cultuur Maken’ bij het Fonds voor Cultuurpartici
patie. Hierbij zetten wij in op onderzoek naar en 
de ontwikkeling van kunst en cultuurprojecten  
in de wijken van Dordrecht. Alle drie onze labels 
hebben hier een aandeel in en zullen de komende 
jaren actief de stad ingaan om cultuur te stimu
leren. En altijd met partners uit deze wijken zelf, 
zodat deze initiatieven duurzaam vorm kunnen 
krijgen. 

Ondertussen blijven we werken aan onze eigen 
kracht. De labels zijn bezig met hun inhoudelij
ke ontwikkeling en uitstraling. Zij willen hun her
kenbaarheid en zichtbaarheid vergroten. Zodat 
bestaande klanten ons blijven vinden en nieuwe 
klanten ons zullen ontdekken! 

We gaan optimistisch deze uitdaging aan en 
koersen vol vertrouwen op ons doel af.

Stichting Cultuureducatie in 2022

Stichting Cultuureducatie
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Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht

www.sce.nu

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

Fotografie: Jan Korneef, Peter Verheijen, 
Danny van der Weck, Martin Hols en Mark 
Isarin


