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

2019:
een jaar met impact
Stichting Cultuureducatie kijkt terug op een
succesvol jaar. Ook in 2019 waren we dé partij
voor cultuureducatie in Dordrecht, Ridder
kerk, Papendrecht en Alblasserdam. Onze
vier labels Servicebureau Onderwijs&Cultuur,
Popcentrale, ToBe cultuurcentrum en Muziek
school Ridderkerk waren duidelijk zichtbaar
in de regio, en onze maatschappelijke impact
is gegroeid. Meer dan ooit droegen we bij aan
de persoonlijke en culturele ontwikkeling van
inwoners.
We verzorgden cultuuraanbod voor iedereen in
de stad. Denk aan projecten voor het onderwijs,
programma’s tijdens lokale evenementen en
cursussen in de vrije tijd. Ook maakten we een
belangrijke stap: we zijn ons meer gaan focussen
op het sociaal domein. Daar is ons werk namelijk
enorm waardevol. Het brengt mensen bij elkaar
en zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Of
zoals minister Van Engelshoven zegt: “Cultuur
kan heel erg verbinden. Het geeft een sociaal
verband, mensen leren anderen kennen.” 1

Samen met verschillende partners ontplooiden we activiteiten voor mensen die niet makkelijk de weg naar cultuur konden vinden. Die
vonden plaats in het Energiehuis, en juist ook in
de Dordtse wijken. Zo brachten we cultuur daar
waar het nodig was.

Hoogtepunten van het afgelopen jaar:

Kwaliteitskeurmerk
Na een intensieve audit kregen we in maart
2019 het kwaliteitskeurmerk Kwaliteit in Beeld
van de Certificeringorganisatie Bibliotheekwerk,
Cultuur en Taal. Dat was fantastisch nieuws.
Deze erkenning bevestigt namelijk de hoge
kwaliteit van onze dienstverlening en is een
kroon op het harde werk van onze docenten,
vrijwilligers en medewerkers.
Nieuw strategisch beleidsplan
In 2019 hadden we de belangrijkste elementen
uit ons beleidsplan 2017-2020 al gerealiseerd.
Een goede reden om alvast na te denken over
de komende beleidsperiode. Met onze docenten,
medewerkers en cultuurambtenaren hebben we
gesproken over onze strategische koers. Daarbij
zagen we een aantal ontwikkelingen waardoor
meer aandacht komt voor wijkgerichte cultuur-
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participatie voor iedereen. Deze vormen de basis
van ons nieuwe beleidsplan.
Samenwerken en verbinden
Onze corebusiness is samenwerken en verbinden
door en met cultuureducatie. Daarmee creëren
we draagvlak en komen we dichter bij bijzondere doelgroepen. Het afgelopen jaar hebben we
daar weer stevig op ingezet. Een voorbeeld is de
wekelijkse Inloop Kunst & Cultuur: een gratis
laagdrempelige inloop voor ouderen in de wijk,
mensen met (beginnende) geheugenproblemen
en mantelzorgers.
Positief resultaat
We zijn er wederom in geslaagd om een solide
positief resultaat te realiseren. Hierdoor kunnen
we ons weerstandsvermogen stapsgewijs op
een acceptabel niveau brengen. Uiteraard blijven
we ons inzetten om onze positie verder te ver
stevigen.
Met dit jaarverslag nemen we u mee in het 2019
van onze vier labels. Ook blikken we alvast vooruit,
naar 2020. Ik wens u veel leesplezier!
René Nekkers
Directeur-bestuurder Stichting Cultuureducatie
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Stichting Cultuureducatie in alle gemeenten
Organisatie

Werkgebied

44 personeel

Hoofdlocatie:
Energiehuis

(28 FTE)

Alblasserdam

15 docenten

in loondienst
(4 FTE)

Ridderkerk

167 freelance

Papendrecht

Activiteiten in het Energiehuis

vakdocenten

5 stagiaires

90

activiteiten + workshops

126 vrijwilligers
Dordrecht

140 producties

125 presentaties, voorstellingen +

Lesuren

vakantieactiviteiten

6.820 uur

onderwijs

13.270 uur

74% verzorgd door
167 freelance
vakdocenten

Culturele verhuur
560 verhuringen

vrije tijd

300 deelnemers
15

3

huurders
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Stichting Cultuureducatie in alle gemeenten
Servicebureau Onderwijs&Cultuur
bereikte leerlingen
25.220 po

5.735 vo

totaal 31.125
bijzondere doelgroepen

400 kwetsbare ouderen
80 leerlingen Inter-

170 mbo +
hbo

bereikte scholen
83 po
16 vo

2 mbo
+ hbo

Popcentrale
1.850 verhuringen
oefenruimtes
1.350 optredende
muzikanten
140 producties

totaal 1.215

3.675 cursisten
3.240
jeugd

435
volwassen

760 jeugd
4.070 volwassenen

activiteiten

totaal 101

nationale Schakelklassen
735 leerlingen speciaal onderwijs

4.830 bezoekers producties

kunst & design

360

theater

400

dans

860

muziek (+ pop)

2.055

deelnemers

bezoekers

podium & presentatie 50

520

6.660

bijzondere doelgroep

20

650

commercieel

45

2.010

vakantie

10

690
125

samenwerkende partners

67
28

Muziekschool Ridderkerk

ToBe cultuurcentrum

3.870

410 cursisten

4

130 volwassen

+
6.660

20 zelfstandig ondernemers

totaal 95

570 jeugd

activiteiten

ToBe & Partners

culturele organisaties / ondernemers
maatschappelijke organisaties

700 cursisten

670 verhuringen

deelnemers bezoekers

podium & presentatie
10

70

bijzondere doelgroep
5

50

960

commercieel

5

400

vakantie

5

70

+

590

960

25
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Servicebureau Onderwijs&Cultuur - Dordrecht
Het Servicebureau Onderwijs&Cultuur (SOC)
is de regionale spin in het web van cultuur
educatie. We staan bekend als partner van
het onderwijs en zetten ons in 2019 ook veel
in voor gemeenten, zorg en welzijn, en de
cultuursector. Voor hen waren we adviseur
en projectleider op het gebied van onderwijs,
kunst en cultuur. Met honderden projecten
en leerlijnen leverden we een grote bijdrage
aan samenwerking, bereik en beleid in
Dordrecht.

Hoogtepunten van het afgelopen jaar:

Advies en ondersteuning
In 2019 adviseerden we verschillende organisaties over onderwijs, kunst en cultuur. Een
mooi voorbeeld is Cultuureducatie met Kwaliteit
(CmK).2 Via dit programma gaven we musea
persoonlijk advies over hun educatieprogramma
voor het vmbo, en ontwikkelden we het concept
Museumschool. Ook werkten we met Cinema
The Movies aan hun nieuwe rol als partner voor
mediaeducatie binnen het Cultuurmenu.3 Daarnaast investeerden we via de Brede Regeling
Combinatiefunctie in onze relatie met het speciaal onderwijs in de regio. We groeiden uit tot

een professionele partner en een plek waar deze
twaalf scholen terecht kunnen voor advies en
ondersteuning op het gebied van cultuureducatie.
Samen doelen bereiken
Ons programma ‘Leren en inspireren’ is afgelopen jaar bezocht door honderden professionals uit cultuur, onderwijs, gemeenten, zorg en
welzijn. Tijdens trainingen en bijeenkomsten
deelden zij waardevolle kennis en deden ze inspiratie op. Daarbij ontstonden er (hernieuwde)
samenwerkingen om gezamenlijke doelen te bereiken. Zoals het Jongerennetwerk078: een platform van partijen die werken met jongeren, en
de gezamenlijke fondsaanvraag Cultuur Dichtbij:
een cultuurprogramma voor kwetsbare ouderen.
Verder ontwikkelden we een aantal projecten
met het Da Vinci College. Voor de opleiding Zorg
& Welzijn werkten we bijvoorbeeld aan het Poppentheaterproject. Hierin maken toekomstige
onderwijsassistentes en pedagogisch medewerkers kennis met het creatief proces. En bij de
opleiding Economie & Ondernemen ging DaVinci
Doet! van start. In dit programma versterkten
leerlingen hun ondernemersskills via cultuur
educatieworkshops.
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Ontwikkelingen in de stad
De Dordtse onderwijsvisie werd
gevormd. In dit proces zorgden
we voor bewustwording van het
feit dat cultuureducatie ingezet
kan worden voor taalontwikkeling. Aansluitend op deze visie
begonnen we met de eerste
pilot Taal & Cultuureducatie
voor de schakelklas van KBS
Don Bosco. Het doel: taalvaardigheid versterken door cultuur
educatie. Tot slot droegen we bij
aan de nieuwe koers van Toppie
Dordrecht. Deze organisator van
wijkgerichte naschoolse activiteiten 4 groeide van aanbieder
tot regisseur.
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Servicebureau Onderwijs&Cultuur - Dordrecht

bereikte leerlingen
170 mbo + hbo

2.490 vo

13.600 po

totaal 16.260

projectleider & bemiddelaar
Cultuursafari
5
scholen
460 leerlingen
7
culturele organisaties

bereikte scholen
46 po
8

vo

2

mbo + hbo

Cultuurmenu
46
scholen
8.210 leerlingen
8
culturele organisaties

totaal 56

trainer

Toppie

deskundigheidsbevordering
60
30
70
260

8
520

hbo-studenten
pedagogisch medewerkers
vakdocenten & educatiemedewerkers
leerkrachten & directeuren
+

59
scholen
9.190 leerlingen
8
culturele organisaties

adviseur
CmK

Dordrecht

po

9 scholen

1.240 leerlingen

vo

6 scholen

1.200 leerlingen

mbo +
hbo

2 scholen

110 studenten

totaal

+
17 scholen

2.550 leerlingen

samenwerkende partners
16 culturele organisaties / ondernemers
7 sociaal maatschappelijke organisaties
totaal 23

totaal

totaal 420 professionals
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scholen en locaties
leerlingen

vakdocent

bijzondere doelgroepen
10 kwetsbare ouderen
300 leerlingen speciaal onderwijs
10 leerlingen Internationale Schakelklassen

14
scholen
3.550 leerlingen
5
culturele organisaties

6

totaal 320
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Popcentrale - Dordrecht
Volgeboekte oefenruimtes, bredere pro
grammering, volledig cashless en interne
veranderingen: 2019 was een belangrijk jaar
voor de Popcentrale. Wederom maakten we
ons hard voor muziektalenten en een inspi
rerend Dordts popklimaat. In dat kader zijn
we intensieve samenwerkingen aangegaan
met lokale partners en hebben we stevig
ingezet op onze zichtbaarheid in de stad.

Hoogtepunten van het afgelopen jaar:

Oefenruimtes populair
De oefenruimteverhuur ging enorm goed in
2019. We hebben ons aangepast aan de vraag
van de nieuwe generatie muzikanten, en ons
aanbod uitgebreid met een productieruimte en
podiumoefenruimte. Om de alsmaar groeiende
vraag naar oefenruimtes verder op te vangen,
zijn we ook begonnen met het verhuren van
lesruimtes van de Popschool.
Brede programmering
In 2019 hadden we een bijzonder evenement:
het eerste Dordtse Popgala. Dit organiseerden
we samen met Bibelot en Schouwburg Kunstmin, en had als doel het verbinden en etaleren
van de rijke regionale popscene. Dat is gelukt!
De winnaars, Merol, Nielson, Pene Corrida en
Het Gezelschap, zijn niet weg te denken uit het

Nederlandse poplandschap. Naast het gala
hebben we ons programma-aanbod nog verder
uitgebreid. We programmeren nu meer hiphop-,
dj- en producer-acts. Zo zorgen we voor extra
culturele diversiteit in artiesten en bezoekers.
Geen contant geld meer
Per april 2019 is al ons betaalverkeer cashless.
Men kan nu alleen nog online of met pinpas
betalen. Hierdoor kunnen we sneller, veiliger, en
efficiënter werken. Daarbij is het ook een stuk
minder milieubelastend, en daar hechten we veel
waarde aan.
Operatie Vlinder
Ons jaar stond grotendeels in het teken van
Operatie Vlinder: een intern veranderproces naar
een duurzamere manier van werken. Hiermee
kunnen we onze ambities realiseren en nog
vraaggerichter zijn.
Dordts Popcollectief
Met Bibelot en DOOR zijn we het Dordts Popcollectief gestart waarin Dordtse podia, festivals,
horeca en muziekscholen zich verenigen. Samen
vormen we een platform voor samenwerking,
afstemming en ontwikkeling. De komende jaren
willen we uitgroeien tot gesprekspartner van de
gemeente Dordrecht als het gaat om popbeleid.
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140 producties

Popcentrale - Dordrecht

1.850 verhuringen
oefenruimtes

zichtbaarheid in de stad
Wantijpop
17.500 bezoekers

1.350 optredende
muzikanten

externe samenwerkingen

Palm Parkies Pop
115.000 bezoekers
Voorstraat Noord
25.000 bezoekers

Big Rivers
140.000 bezoekers

aantal bezoekers evenementen

+

4.830 bezoekers
760 jeugd

totaal 140.000 bezoekers
Antiekmarkt
1.500 bezoekers

4.070 volwassenen

totaal 159.000 bezoekers
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ToBe cultuurcentrum - Dordrecht
ToBe cultuurcentrum staat voor cultuur
participatie in de breedste zin van het woord.
We bieden cursussen en workshops op het
gebied van dans, kunst & design, (pop)
muziek en theater. Op allerlei niveaus en
voor allerlei soorten mensen. In 2019 lag
onze focus vooral op wijkgericht werken en
aanbod voor in de vrije tijd. Hiermee gaven
we alle Dordtenaren kans om hun culturele
identiteit te ontdekken. Ook de inwoners die
niet naar het Energiehuis konden komen.

Hoogtepunten van het afgelopen jaar:

In de wijken
Een primeur in Krispijn: in samenwerking met
het Leerorkest startten we het eerste Wijk
orkest. Speciaal voor kinderen en jongeren die
de gang naar het Energiehuis niet (kunnen)
maken. Want juist hen wilden we iets moois
bieden in hun eigen wijk. Inmiddels zijn we ook
twee dansklassen gestart in Krispijn. Verder
organiseren we graag vakantieactiviteiten. Of
het nu in het Energiehuis is of op locatie met
organisaties zoals R-Newt. Zo verzorgden we
tijdens onze succesvolle Zomerschool work-
shops voor 285 kinderen verdeeld over zeven

plekken. En wie kent onze Kinderdagen niet? In
2019 hebben we die – geholpen door de onderwijsstakingen – negen keer uitgevoerd.
Interne en externe samenwerkingen
In maart 2019 begonnen we in het Energiehuis
met de Inloop Kunst & Cultuur voor kwetsbare
ouderen. Met deze succesvolle activiteit sluiten
we aan bij onze (sportgerelateerde) inloop
ochtenden. Dit doen we in samenwerking met
Het Parkhuis, Het Spectrum en de gemeente
Dordrecht. Hoogtepunt was onze Kerstinloop,
waar ruim honderd ouderen aanwezig waren.
Naast deze externe samenwerkingen waren
ook onze interne samenwerkingen belangrijk.
Met alle docenten hebben we per discipline
een missie en visie geformuleerd. De kernwoorden zijn samenspel, zichtbaarheid en
ontwikkeling; docenten voelen zich betrokken
en verantwoordelijk voor de toekomst van
ToBe. Hiermee zijn de kaders voor de komende
jaren helder.
Betrokken bij Dordrecht
We waren betrokken bij programmering en
activiteiten van derden. Bijvoorbeeld bij de
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gemeentelijke en landelijke programma’s #jebentnietalleen, De
Week van de Opvoeding, De Week
van de Mantelzorgers en Theater
na de Dam. Ook sloten we aan bij
de festiviteiten in de stad. Zoals
800 jaar stad, Wantijpop, Voorstraat Noord Festival, Cultuur
safari en Big Rivers. Daarnaast
hadden we weer een actieve
rol binnen de Energiehuisbrede
programmering. Vooruitlopend
op de cultuurnota zijn we in 2019
begonnen met het ontwikkelen van aanbod voor 18- tot 26jarigen, zoals een dj-school voor
jongeren.
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3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

735 jeugd

bezoekers

520

50

6.660

ToBe & Partners

bijzondere doelgroep
1.525 jeugd

30
volwassenen

360 cursisten

deelnemers

podium & presentatie

220
volwassenen

400 jeugd

330 jeugd
860 cursisten

activiteiten

theater

125
volwassenen

kunst & design

dans

totaal 3.365 cursisten

ToBe in de Drechtsteden
activiteiten

(pop)
muziek

lessen, cursussen & workshops

ToBe cultuurcentrum - Dordrecht

1.745 cursisten

400 cursisten

10

650

20
commercieel

vakantie

totaal

45

2.010

10

690
125

3.870

20

zelfstandig
ondernemers

670

verhuringen

410

cursisten

+
6.660
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Stichting Cultuureducatie
in 2020
Dit jaarverslag is geschreven op het moment dat
Nederland werd getroffen door het coronavirus.
Hoewel we alles binnen onze macht doen om met
het onderstaande aan de slag te gaan, houden we
er rekening mee dat dingen anders kunnen lopen.
2020 wordt op meerdere vlakken een am
bitieus jaar. Ons jaarplan toont een positief
beeld: we zijn succesvol, maar erkennen ook
dat enige nuancering op zijn plaats is. We zien
bijvoorbeeld dat de investeringen in tijd, geld
en menskracht hun vruchten afwerpen voor al
onze labels. Tegelijkertijd is ook duidelijk dat
we in een andere ‘levensfase’ komen. Op on
derdelen is de groei eruit. Vanuit die gedachte
formuleren we in ons beleidsplan 2020 - 2024
de routekaart voor de komende jaren.

Alvast een vooruitblik:

Cultuurparticipatie: werken in wijken
Eén van de belangrijke speerpunten uit ons
nieuwe beleidsplan is gericht op cultuurparticipatie en wijkgericht werken. Dit kunnen lessen
en cursussen zijn voor jongeren en volwassenen,
of projecten voor kwetsbare ouderen, vluchtelingenkinderen en mensen met een beperking.
In 2020 zetten we deze ontwikkeling voort.
Hierbij zit de uitdaging in het omzetten van
incidentele projectfinanciering naar structurele vormen van financiering, bij voorkeur ook uit
welzijnsmiddelen.
800 jaar stad
In 2020 heeft Dordrecht 800 jaar stadsrechten. Dit wordt uitbundig gevierd, en wij vieren
op twee manieren mee. Ten eerste heeft de gemeente Dordrecht het SOC gevraagd om met het
(primair) onderwijs programma’s te ontwikkelen
met cultuur, natuur, sport, erfgoed, literatuur,
wetenschap en techniek. Bijna alle scholen doen
hieraan mee, en de nadruk ligt op hun behoeften en interesses. Ten tweede leveren we samen
met de andere partners van het Dordts Cultuur-
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team 5 een grote bijdrage aan de viering van deze
mijlpaal.
Productiehuis
De Popcentrale geeft in 2020 vorm aan haar
ambitie om de rol van productiehuis te vervullen.
Door meer aandacht op de inhoud van het programma te leggen en minder op het faciliteren,
willen we actiever zijn in de talentontwikkeling
van Dordtse popmuzikanten. Hoewel we op kleine
schaal al stappen kunnen zetten, ligt de grootste
uitdaging in het vinden van financiering.
Cultuur Dichtbij
Begin 2020 hebben we bij verschillende fondsen
een aanvraag ingediend van 80.000 euro voor
Cultuur Dichtbij. Dit is een cultuurprogramma dat
het leven van kwetsbare ouderen meer betekenis geeft. De aanvraag is opgesteld met zorg- en
welzijnsorganisaties Het Parkhuis en Het Spectrum, en komt bovenop een toekenning van een
particulier fonds. Als het bedrag wordt toegekend,
kunnen we samen met culturele aanbieders meer
dan honderd culturele activiteiten organiseren
voor 2.220 ouderen in de wijken.

Jaarverslag 2019

Dordrecht

Noten
1
Quote van minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, uit ‘De Kracht
van Kunst en Cultuur’, Dordts Cultuurteam, 2020.
2
Zie: www.cultuureducatiemetkwaliteit.nl
3
Zie: www.cultuurmenu.nu
4
Een samenwerking tussen Stichting Hattrick, Duurzaamheidscentrum
Weizigt, GGD Zuid-Holland Zuid, Speelotheek Pip & Zo en het SOC.
5
Het Dordts Cultuurteam bestaat uit de grotere Dordtse cultuurorganisaties.

Stichting Cultuureducatie
Energiehuis
Noordendijk 148
3311 RR Dordrecht
www.sce.nu
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