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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: op 
onze locaties in de gemeenten, in het Plein, het 
Energiehuis, in het onderwijs 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 lanceerden we het vernieuwde  
Cultuurmenu Ridderkerk en de website cultuur
inridderkerk.nl. Ook organiseerden we kunst
visites voor ouderen en presenteerden we een  
aangepaste editie van onze jeugdtalentenjacht. 
Over deze en vele andere projecten is verderop 
in dit jaarverslag meer te lezen. 

Positief resultaat
Ook dit tweede coronajaar sluiten we af met een 

Meebewegen op de golven van corona positief resultaat. Dankzij de genereuze opstel
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 pijl 
houden. Het belang van een effectieve en wend
bare organisatie is daarmee 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 sa
menwerking met onze vele partners uit cultuur,  
onderwijs 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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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

6.725 uur
onderwijs

11.526 uur
vrije tijd

171 freelance 
vakdocenten

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

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

begroot realisatie

kunst & design 238 274

theater 380 339

dans 742 831

muziek (+ pop) 2.063 1.680
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Tussen de golven van corona gebeurde er 
voor leerlingen in Ridderkerk ook veel moois 
in 2021. Voor de basisscholen lanceerde 
het Servicebureau Onderwijs & Cultuur het 
vernieuwde Cultuurmenu. Samen met onze 
culturele partners boden we  uiteenlopende 
activiteiten aan, voor alle kinderen in Ridder-
kerk. 

Sterk merk | ontwikkeling label
De rol van het SOC als intermediair binnen het 
sociaalmaatschappelijk domein kreeg ook 
steeds meer vorm. Het SOC is er in Ridderkerk 
niet alleen voor het onderwijs, maar ook voor so
ciaalmaatschappelijke partners. Na de zomer 
van 2022 presenteren we ons opnieuw aan de 
regio, vanzelfsprekend is cultuurparticipatie dan 
geïntegreerd in ons label.

Prominente netwerkorganisatie
Het Cultuurmenu maken we met Artwork Ant, 
Atelier MAAK!, Building Arts, de Bibliotheek 
AanZet Ridderkerk, De Loods, Mark Isarin Foto
grafie Film, Molen de Kersenboom, Oudheidka
mer Ridderkerk, RTV Ridderkerk en Schilders
dorp Rijsoord. In opdracht van de gemeente 
ontwikkelden we ook de website Cultuurinridder
kerk.nl, met een overzicht van alle lokale culture
le aanbieders met activiteiten in de vrije tijd. 

Leven lang leren
Dankzij de landelijke regeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit werkte het SOC in 2021 op vijf ba
sisscholen aan leerlijnen cultuureducatie. Ruim 
driehonderd kleuters namen deel aan project 
KunstTUIN (Kiem). En in het voortgezet onder
wijs vonden CKVdagen en schoolvoorstellingen 
plaats. Ondanks de coronabeperkingen waren er 
Brede Schoolactiviteiten en Vakantie Events. 

Programma’s voor cultuurparticipatie hadden 
veel te lijden tijdens de coronapandemie. Toch 
bereikten we kwetsbare senioren  met ons pro
gramma Cultuur Dichtbij. We organiseerden in 
april Muziekvisites bij Reyerheem, Riederborgh, 
Jasmijn en Anjerhuis, veilig in de buitenlucht. 
En in juni éénopéén Kunstvisites, in samenwer
king met Facet. Daarbij kwam een kunstenaar, 
fotograaf of harpiste bij mensen thuis, in hun 
eigen woonkamer. 

Zat alles op slot? Dan gebruikten we onze cre
ativiteit voor de ontwikkeling van mooie nieuwe 
producten, zoals de Verwondercoach (trainingen 
voor pedagogisch medewerkers), de Cultuur 
Camping (zomerprogramma voor kwetsbare  
senioren) en Burgerschap voor het onderwijs. 

Servicebureau Onderwijs&Cultuur  Ridderkerk

Vooruitblik
In 2022 bouwen we verder aan onze rijke on
derwijsprogramma’s in Ridderkerk. Ook blijft 
het SOC met zoveel mogelijk culturele partners 
in gesprek, over het verbreden en versterken 
van samenwerkingen binnen onderwijs, zorg en 
welzijn. Zodat we cultuur bereikbaar maken voor 
iedereen – ook als dat niet vanzelfsprekend is. 

KunstTUIN op OBS De Piramide.
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Servicebureau Onderwijs&Cultuur  in gemeente Ridderkerk

bereikte leerlingen adviseur CMKtrainer

vakdocent

scholen

leerlingen

Cijfers en bereik

samenwerkende partners

begroot realisatie

3.718 3.652 po

2.145 428 vo

5.863 4.080 totaal

begroot realisatie

60 0 pedagogisch medewerkers

6 68 vakdocenten & educatie-
medewerkers

35 50 leerkrachten & directeuren

101 118 totaal

begroot realisatie

po 11 3

vo 3 3

14 6

begroot realisatie

po 728 1.003

vo 1.425 428

2.153 1.431

begroot realisatie

5 5 scholen

1.820 1.611 leerlingen

6 0 culturele organisaties

begroot realisatie

26 26 culturele organisaties / 
ondernemers

8 8 sociaal maatschappelijke 
organisaties

34 34 totaal

begroot realisatie

175 76 kwetsbare ouderen

125 0 leerlingen speciaal onderwijs

300 76 totaal

begroot realisatie

11 15 po

3 3 vo

14 18 totaal

bereikte scholen

bijzondere doelgroepen

projectleider & bemiddelaar

scholen / locaties

begroot realisatie

3 0

3 3

7 7

13 10

culturele organisaties

begroot realisatie

4 0

6 1

6 6

6 7

leerlingen

begroot realisatie

720 0

750 81

420 957

1.890 1.038

Cultuursafari

Cultuurmenu

Brede School 
Ridderkerk
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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. Die willen we in 2022 ook graag in 
Ridderkerk aanbieden. Jonge docenten versterk
ten het team voor de lessen slagwerk, keyboard, 
saxofoon, gitaar, harp en zang. Voor peuters en 
kleuters gingen de lessen dans van start, eerst 
buiten op het Plein en daarna in onze nieuwe 
multifunctionele studio.

Projecten
Het was weer een bijzonder cursusjaar, waarin 
veel samenwerkingen tijdelijk stil kwamen te 
liggen. Toch deden we er alles aan om zoveel mo

gelijk door te laten gaan. Via een livestream was 
het solistenconcours te zien en voor de jongste 
kinderen maakten we veel lesfilmpjes. Gelukkig 
hoefde niet alles online. Samen met Facet en 
de Loods organiseerden we voor leerlingen in 
groep 6, 7 en 8 weer onze talentenjacht. Waar 
bij eerdere edities winnen centraal stond, is nu 
de focus verlegd naar talentontwikkeling. Op ini
tiatief van de werkgroep Ontwikkeling & Partici
patie, waar de Muziekschool deel van uit maakt, 
is randprogrammering verzorgd tijdens de Nacht 
van de Vluchteling. Ook waren we maandelijks 
op de radio te horen bij RTV Ridderkerk. Docen
ten vertelden over de passie voor hun instrument 
én de laatste agendanieuwtjes.

Vooruitblik
Van uitstel komt geen afstel! Dit jaar organiseren 
we met Stichting de Schaatsbaan eindelijk ‘Het 
Winterfestival’. Met Facet hopen we in april te 
starten met een inloop voor kwetsbare ouderen, 
waar wij wekelijks bewegingslessen zullen ver
zorgen. En voor de werkgroep Ontwikkeling & 
Participatie neemt het Projectbureau van SCe de 

Muziekschool Ridderkerk  Ridderkerk

coördinatie van de programmering in Het Plein 
op zich. Wij gaan ervan uit dat de Muziekschool 
een plek krijgt in het nieuwe gebouw van de 
Loods en Facet. Dit is belangrijk voor de inhou
delijke samenwerking en geeft de Muziekschool 
een kans om haar aanbod uit te breiden op het 
gebied van elektronische en popmuziek.

Muziekdocent Nico Lammers vertelt over de viool 
bij RTV-Ridderkerk.
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Cijfers en bereik Muziekschool Ridderkerk  in gemeente Ridderkerk

lessen, cursussen & workshops

activiteiten

begroot realisatie

10 1

7 0

1 0

2 1

20 2

deelnemers

begroot realisatie

275 22

530 0

150 0

80 28

1.035 50

bezoekers

begroot realisatie

530 70

400 0

300 0

50 0

1.280 70

podium & presentatie

zichtbaarheid

losse verkoop

bijzondere doelgroepen

dans

begroot realisatie

25 25

0 0

25 25

(pop)muziek

begroot realisatie

500 371

75 77

575 448

totaal

begroot realisatie

525 396

75 78

600 474

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. De contacten met al onze part
ners komen onmiddellijk van de grond en oude 
plannen en ideeën worden van de plank gehaald.   
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 beleidsplan 
voor 20212024 ‘Ruimte voor een open blik’ geeft 
hier vorm aan met de programma’s ‘werken in 
de wijken’ en ‘een leven lang leren’. Wij zijn ervan 
overtuigd dat kunst en cultuur een onmisbare 
rol spelen, zowel in educatie als in participatie. 
Zo werkt het SOC in Ridderkerk continu aan de  

verankering van cultuureducatie in het onderwijs 
en breidde de Muziekschool het aanbod succes
vol uit met dans. In het kader van participatie 
zetten we in op kwetsbare doelgroepen: mensen 
die in het algemeen niet gemakkelijk met kunst 
en cultuur in aanraking komen. Samenwerking 
is daarbij onontbeerlijk, en dat doen we dan 
ook volop. ToBe en SOC ontwikkelen beiden 
programma’s in het sociaal domein. Ze trekken 
daarin op met organisaties uit zorg en welzijn. 
Uiteraard werken we ook intensief samen met 
de partners van het Plein en het Winterfestival. 
Zo komen steeds meer en vooral andere doel 
groepen met kunst en cultuur in aanraking.  

Ondertussen blijven we werken aan onze eigen 
kracht. Al onze labels zijn bezig met hun inhou
delijke ontwikkeling en uitstraling. Zij willen hun 
herkenbaarheid 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: Peter Verheijen, Jan Korneef


