VOORWOORD
Van ‘Back to basic’ naar ‘Back to the future’... het
verschil lijkt klein maar in de werkelijkheid is het
verschil alleszeggend. Waar we 2018 begonnen met de
boodschap dat we terug naar de bedoeling gingen - naar
onze oorsprong - ontdekten we al snel dat alleen ‘basic’
eigenlijk niet genoeg is, zelfs saai te noemen.
Wat we doen moeten we goed doen, dat vraagt tijd en
aandacht. Maar wat we creeren, ontdekken, doen vol
overgave, met creativiteit, met gekke acties, met nieuwe
initiatieven, met veel passie. Dat maakt het verschil!

JAARVERSLAG

2018

Cultuurpad is niet makkelijk in een hokje te stoppen.
We zijn geen gewone culturele instelling, we hebben
geen aanbod, zijn geen gesubsidieerde instelling of een
begrotingsinstelling van een gemeente of provincie. Wij
zijn een culturele stichting met een onderwijshart, met
het onderwijs als opdrachtgever. Met een unieke kleur
dus! En dat moeten we uitdragen, uitstralen en DOEN!
In 2018 hebben we het vuurtje, onze passie, onze gekte
misschien zelfs, weer teruggevonden. De essentie hebben
we opgeschreven in een kort en bondig bedrijfsplan.
Genoeg papier- en denkwerk voor de komende jaren.
Wij gaan ons focussen op onze belangrijkste klanten:
scholen, leerkrachten en kinderen! We laten een
aantal dingen achter ons, maar zorgen voor een goede
nalatenschap van deze ‘baby’s’ van ons. Meer nieuws
hierover in 2019.

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD
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Bij alles wat we doen stellen we ons de volgende vraag:
- worden scholen hier gelukkig van?
- worden kinderen hier gelukkig van?
- worden scholen hier financieel gelukkig van?
Met die vragen beperk ik mijn voorwoord tot het
minimale. Ik denk dat niemand heel gelukkig
wordt van te veel tekst. Laat je inspireren
door dit jaarverslag, want dit is de laatste in
uitgebreide vorm. Ik beloof dat we gedurende
het jaar jullie steeds informeren over wat wij en
de bij ons aangesloten scholen doen. Dit doen
we wekelijks, maandelijks in de vorm van blogs,
posts, vlogs en op via diverse kanalen. Zo blijft
iedereen het hele jaar op de hoogte en zijn wij
volgend jaar stukken minder tijd kwijt aan het
jaarverslag!
Namens team Cultuurpad, Raad van Toezicht
en Adviesraad SIEN,

Ankie Rutten

Directeur-bestuurder stichting Cultuurpad
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Jaarverslag 2018

1. ORGANISATIE

Acties en ontwikkelingen op het gebied van de organisatie in 2018.
2017 stond in het teken van ‘back to basic’.
2018 kenmerkte zich door een blik op de toekomst. Hoe
kunnen we innoveren en nieuwe inkomsten genereren? Dat is
de hamvraag van de zoektocht die we eind 2017 zijn aangaan.
Om antwoord te kunnen geven op die vraag hebben we onszelf eerst de volgende vragen gesteld:
• Wat is de waarde van ons product of dienst en hoe onderscheidend is dat?
• Hoe gaan we excelleren en blijven we onderscheidend in
wat we doen?
• Wat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen en wat is de
onderlinge verhouding?
• Wat zijn de grootste kostenposten en wat is de onderlinge verhouding?
De vragen zijn uitgewerkt in een business canvas model. Dat
was het vertrekpunt voor het toekomstbestendig maken van
Cultuurpad.
Een organisatie is toekomstbestendig als ze zich onderscheid in
haar waarde, als er een gezonde bedrijfsvoering is en als sprake
is van ontwikkeling en innovatie.
Om te komen tot een gezonde bedrijfsvoering was het noodzakelijk te herstructureren door het verminderen van vaste
contracten en backoffice kosten. Dit levert minder risico en
meer flexibiliteit op.

1. Herstructureren

We onderscheiden een vast kern; het basisbureau met 3,8
fte (personeelsleden in vaste dienst) en een flexibele schil
met inhuur. We maken keuzes in wat we doen. Wat zijn onze
kern-activiteiten en wat behoort niet tot de basis?

2. Bezuinigen

Om de risico’s te verminderen en de herstructurering door te
voeren gaan we verminderen in personeel en de backofficekosten terugdringen.
Door de herstructurering besparen we fors op de personeelsbegroting en zijn de risico’ dusdanig verminderd dat we met
vertrouwen de toekomst tegemoet treden.
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Vermindering vaste contracten
In 2018 hebben we afscheid genomen van drie personeelsleden met een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Het streven was de omvang van het kernteam in vaste dienst
terug te brengen naar 3,8 fte. Dat doel is behaald.

WAAROM

Back to the future!

Het team bestond op 1 januari 2018 uit 8 personen, 5,9 fte in
dienst. Hiervan hadden 6 personen (omvang 5 fte) een vast
contract. Eind 2018 bestond het team uit 5 personen, 3,3 fte in
dienst en 1 fte tijdelijke contract.
Van 315.000 euro personeelskosten naar 230.000 euro. Hiermee zijn de vaste kosten in verhouding met de vaste inkomsten en is een belangrijke stap in het creëren van een gezonde
bedrijfsvoering afgerond.
Belangrijkste wijziging voor 2019 is naast het uitgebreider
werken met een flexibele schil is het uitbesteden van de financiën aan administratiekantoor A3. De functie van financieel
manager binnen de organisatie is komen te vervallen.
Vermindering backoffice
Het verminderen van de accountantskosten en het toerekenen van ICT en reclamekosten aan projecten is doorgevoerd.
Met het verminderen van het aantal mensen in
vaste en tijdelijke dienst verminderen ook onze algemenebackoffice kosten. Daarnaast zijn onnodige websites, hosting
en ICT-kosten (internetkassa’s) opgezegd. Ten aanzien van
de huur: het contract kan pas ontbonden worden als we een
nieuwe huurder hebben gevonden. Streven is dit in 2019 gerealiseerd te hebben.

3. Innoveren

WAT
We treden de toekomst tegemoet vanuit het
motto; ‘back to the future’. Na een periode van
bezuinigen en herstructureren is het nu tijd voor
innoveren en keren we ‘terug naar de bedoeling’
(back). We verstevigen de basis waarin we werken vanuit onze kernopdracht. Daarnaast zien
we kansen voor de toekomst (future) met een
extra pakket aan diensten en opdrachten voor
onderwijs en gerelateerde organisaties. In ons
bedrijfsplan beschrijven we hoe dit eruit ziet.

Na het verminderen van de risico’s is het tijd voor innovatie.
Hoe genereren we extra of nieuwe inkomsten? Wat gaan we
(anders) doen en wat levert dat op?
Eerste insteek was om in te zetten op meer inkomsten uit
onze producten, meer particuliere fondsenwerving, meer
projecten, grotere efficiency door samenwerking en ons te
verbinden met andere sectoren. Maar dit levert weinig ruimte
voor innovatie op, is vooral veel extra tijd die niet aan de kern
besteed wordt en levert
ook niet voldoende extra
middelen op.
We hebben een aantal
wegen onderzocht en
weer geschrapt. Belangrijkste om te kunnen
innoveren is de organisatie terugbrengen naar de
bedoeling,onze koers te
herijken en te focussen op
waar we goed in zijn.
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Waarom, voor wie?
Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om zichzelf en hun
talent te ontdekken. We gunnen alle kinderen een inspirerende tijd op school en in de vrije tijd. Dan vinden en volgen
kinderen hun eigen pad en kunnen ze met plezier en vol zelfvertrouwen de wereld inspringen!
‘YES, dat kan ik!’
Cultuurpad is er voor kinderen en leerkrachten die (net als ons):
…. durven te doen waar ze blij van worden
…..het onmogelijke mogelijk (willen) maken
…..geloven in de ontwikkelkracht van kinderen en heel gelukkig
worden als ze daar een bijdrage aan leveren.

Wat willen we doen? Wat is onze oplossing?
We willen hieraan bijdragen door samen met scholen de
ontwikkeling van kinderen zo breed mogelijk te stimuleren en
kinderen te laten ontdekken waar hun talenten liggen, waar
ze gelukkig van worden en hoe ze – samen met grote mensen- dit kunnen waarmaken. Dat doen we samen met onze
partners.

Hoe ziet de toekomst eruit?

ze goed in zijn, wat er in de wereld allemaal
te doen is, wat hot en happening is, wat misschien suf en truttig maar wel echt iets is wat
bij ze past. Is er een activiteiten programma
waar je super blij van wordt en dat helemaal
gratis is. En is dit de normaalste zaak van de
wereld. Kansen voor alle kinderen is het motto
daarom dragen particulieren, bedrijven en
overheden bij aan het creëren van die kansen.
In die tijd vervelen kinderen zich zelden (of
alleen als dat goed voor ze is), is de telefoon of
tv geen tijdverdrijf maar een middel om iets
te ontdekken of een gear om je vr-bril mee te
bedienen. Of gewoon suf en iets van een oude
generatie….
We DOEN! De kansen die we zagen in 2018 zijn omgezet in
acties en daden! In 2025 draagt iedereen bij aan cultuureducatie, talentontwikkeling en kindergeluk. Dat doen we samen
met partners en vanuit passie. Dat is de normaalste zaak van
de wereld en mensen staan in de rij om mee te doen; hobbyisten, professionals, gepensioneerden, studenten, stagiaires,
ambassadeurs, leerkrachten, bestuurders, politici, ouders en
fans.

Onderwijsvernieuwing is dan een feit! Scholen
zijn een paradijs voor kinderen waar plezier
en ontwikkeling hand in hand gaan en leren
leuk is voor iedereen. Cultuureducatie en
creativiteit staan naast taal en rekenen op het Waardepropositie
dagelijkse programma. Dan niet meer nieuwe Wat maakt ons uniek en tot meerwaarde voor onze klanten?
bieden creativiteit en inspiratie voor en in het ondertechnologieën worden toegepast en gaan hand • We
wijs
in hand gaan met oude ambachten of erfgoed • We werken en denken vanuit het onderwijs | we zitten in
het DNA van onze klanten
uit de omgeving. Elke school biedt naast de
• We besparen tijd en geld voor de school door het ont-zorleerdoelen kinderen een creatieve basis voor
gen van scholen in 1 loket
• We ondersteunen scholen in vernieuwing en schoolontde toekomst. Er zijn spannende en uitdagenwikkeling
de omgevingen, activiteiten, inspirerende
• We hebben kennis en expertise om cultuureducatie en
ruimtes en materialen in en om de school c.q.
creativiteitsontwikkeling als middel om te leren leren in
te zetten
kindcentrum en de omgeving waar kinderen
• We zijn makelaar en expert op het gebied van kindergeluk
wonen. Er zijn mobiele werkplaatsen, reizende • We hebben een groot en breed netwerk dat we inzetten
om de doelen van onze klanten te bereiken
muziekstudio’s, toffe parken waar je kan bewegen en ontspannen. In 2025 hebben kinderen
de mogelijkheid om elke dag op elke nabije
plek te ontdekken wat ze leuk vinden, waar
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Kindergeluk

HOE

Hoe gaan we het doen? Wat bieden we?

Onze kernopdracht voor de aangesloten scholen bestaat uit
een aantal onderdelen (1-6) Vanuit onze opdracht doen we
ook extra activiteiten. Deze activiteiten doen we omdat ze
een meerwaarde voor scholen of kinderen zijn of omdat ze
extra middelen opleveren.

6

Alles wat we doen draait om kinderen!
We zijn ambassadeurs van de missie
voor kindergeluk en treden op als makelaar op het gebied van kindergeluk.

Belangrijkste veranderingen zijn dat we ons vanaf 2019 beperken tot 1 opdrachtgever: het onderwijs en we afscheid nemen
van onze huidige rol binnen PadXpress. Meer informatie
hierover bij Uitgelicht: toekomst Padxpress.

# Missie voor mazzelaars

1

2

De basis
We zijn creatieve makelaars van en
voor het onderwijs; voor 75 scholen van
Akkoord, Dynamiek, Fortior, Kerobei en
Prisma en SKBM.

We bieden creativiteit, inspiratie, ideeen
en suggesties.
www.cultuurpad.nl/inspiratie

5

DOOR WIE

Een kernteam van 3,9 fte bestaande uit creatieve personeelsleden die het onderwijs snappen, organisatietalent bezitten
en verstand van financiën en budgetbeheer hebben voeren
de kernactiviteiten uit, nemen opdrachten aan en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. Bij de uitvoering zet het team
mensen met passie in; zzp’ers van allerlei pluimage, cultuurmakers en de directe omgeving van de school.

2

We besteden onze tijd van en voor de
scholen graag goed, daarom focussen
we ons op ‘de basis’. Maar soms doen
we nog wat extra... Dat doen we alleen
als het scholen of kinderen gelukkig
maakt.

De uitvoering van de extra activiteiten gebeurt door ingehuurd personeel. De opdrachten komen vanuit het kernteam;
zij nemen opdrachten aan en zijn verantwoordelijk voor de
uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat de coördinatie van extra
activiteiten in handen is van het kernteam.

Projecten
We zijn aanjager, initiator en projectmakelaar bij:

We organiseren, boeken, plannen en
betalen activiteiten en cultuurmakers
voor scholen.

3
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En nog wat extra...

Creatieve makelaar

Loketfunctie

3
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Ons kantoor is dagelijks bereikbaar op
088-7307400

Lokaal C; Cultuureducatie met Kwaliteit
in Noord-Limburg
CHECK: mediakunsteducatie- pilot met
11 scholen over hoe je mediakunst in
kan zetten binnen het onderwijs.

NODIG
•
•
•
•
•
•

Wegwijzer & verbinder
We hebben en onderhouden een groot
netwerk van (cultuur) makers en
doeners

Op 31-10-2018 is het bedrijfsplan 2019-2022 vastgesteld en
goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Op zoek naar een cultuurmaker of instelling? Kijk dan eens Op de Kaart
www.bijsien.nl/cultuurmakers

De creatieve basis

4

We zijn een makelaar en expert op het
gebied van cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling.
Knutselacademie | visietrajecten | advies
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Ondersteuning
We werken en denken vanuit het onderwijs en zetten onze expertise daar
in waar het gewenst is! Bijdragen aan
onderwijsvernieuwing en ontwikkeling
vinden wij leuk!
ICC-netwerken | Cultuurpad on tour |
www.sienacademie.nl voor cultuurcoordinatoren en directies

Team Cultuurpad

SIEN

Het kernteam van Cultuurpad bestond eind 2018 uit:
Ankie Rutten
directeur-bestuurder en coördinator
Chantal Geenen
coördinator
Milou Wokke
combi-functionaris sport- cultuur
Doreen Giesen
loketmanager
Sjaan van Horen
organisator

We ondersteunen de Limburgse leergemeenschap cultuureducatie SIEN.
Vanuit het motto: delen van kennis en
ervaring
www.bijsien.nl

Padxpress
Van eigenaar naar gebruiker.
Met ingang van 2019 bieden we
partners het eigenaarschap van
Padxpress aan en gaan we verder als
mede-gebruiker van dit unieke online
platform voor naschoolse activiteiten
voor kinderen. # kindergeluk

Tot onze flexibele schil en harde kern van inhuur behoren:
De Vrienden van Bibi
educatief ontwerpers
Zorynda Janssen
organisator
Thijs Rutten
project CHECK/professor Zeepsop

Heroverweging combinatiefunctie
Peel en Maas
In 2017 is in de gemeente Peel en Maas een traject
gestart waarin de inzet van de combinatiefuncties wordt
heroverwogen. In 2018 was er nog geen uitsluitsel over de
toekomst en is de regeling in twee termijnen verlengd tot
1 juli 2019. Tot die tijd vervult het team van Cultuurpad de
rol van combinatiefunctie sport en cultuur in de gemeente
Peel en Maas. Of we in de toekomst een rol willen en kunnen
spelen in het vervolg was eind 2018 nog niet duidelijk. We
overwegen onze eigen rol en positie vanuit de gekozen koers
zoals geformuleerd in het bedrijfsplan 2019-2022.

Samenwerking in Lokaal C
Kunstencentrum Venlo is de penvoerder voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in de regio Noord-Limburg. Het
programma draagt de naam Lokaal C. Kunstencentrum Venlo
heeft in de planvorming voor deze aanvraag de samenwerking
gezocht met Cultuurpad om draagvlak en commitment van
het onderwijs te creëren en de continuïteit te borgen. In een
nauwe samenwerking is het projectplan Lokaal C voor CMK
2017-2020 vormgegeven. Cultuurpad vertegenwoordigt het
onderwijs in Noord-Limburg binnen het programma.
2018 heeft in het teken gestaan van het formeel regelen van
het subsidie op een manier die voor Kunstencentrum Venlo en
voor Cultuurpad zo min mogelijk risico’s met zich mee bracht.
We hebben de samenwerking met Kunstencentrum -zowel
in het goed regelen van formaliteiten, afdekken van risico’s,
als gezamenlijk optreden in inhoud en organisatie- als zeer
prettig ervaren en verheugen ons op de komende twee jaar
waarin we deze samenwerking vooral vanuit inhoud verder
vorm kunnen geven.
Meer informatie over de inhoud en verloop van het programma verderop in dit jaarverslag.

AVG
In 2018 is de organisatie, de processen en systemen gerelateerd aan het verwerken van persoonsgegevens doorgelicht
en aangepast om AVG-proof te worden. Een forse klus met
veel tijdsinvestering en aanpassingen van voornamelijk onze
online diensten (www.metbink.nl, www.sienacademie en
www.padxpress.nl). Nagenoeg alle acties zijn eind 2018 afgerond. We verwachten 1 februari 2019 AVG-proof te zijn.

www.padxpress.nl
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Basisfinanciering van 5 participanten
Extra financiering door bijdragen van scholen, ouders,
overheden, fondsen en bedrijfsleven
Knowhow: domeinkennis
Een plek tussen de klanten | creatieve hotspots
Mensen met passie voor de uitvoering
Computers, software, www

In 2019 zal deze flexibel schil nog verder worden uitgebreid.
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VERSLAG RAAD VAN
TOEZICHT

VERSLAG ADVIESRAAD
SIEN

STICHTING INVITARE

PUNT SPECIAAL: MIKADO

JOS KERSTEN

5 onderwijsinstellingen, 73 scholen in Noord-Limburg,
meer dan 1000 leerkrachten en 14.973 leerlingen: dat
is Cultuurpad.

19 onderwijsinstellingen, 240 scholen in Limburg,
4220 leraren en 46.500 leerlingen: dat is SIEN.

BUITENGEWOON

MAARTEN FAAS

KOM LEREN

JOHAN LINCKENS

De Raad van Toezicht bestond op 31 december 2018 uit de
volgende leden.
Functie:
Naam:
Voorzitter
de heer Peter Adriaans
Lid
de heer Jos Baggen
Lid
mevrouw Joke Zwanenburg
Lid
de heer Huub Hovens
Lid
de heer Peter van Eijk
Remuneratiecommissie: Peter van Eijk en Huub Hovens.
De leden van de Raad van Toezicht doen hun werk onbezoldigd.

Activiteiten 2018
De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het toezicht
houden op het beleid van de directeur-bestuurder volgens het
vastgestelde meerjarenbeleidsplan, begroting en jaarverslag
en op de gang van zaken binnen de stichting. Dit alles met
het oog op de belangen van de stichting. Regelmatig vindt er
een toetsing plaats of de uitgezette acties tot het beoogde
resultaat hebben geleid. De Raad van Toezicht belegt hiertoe
een vergadering met de directeur-bestuurder.
In 2018 hebben 5 vergaderingen plaatsgevonden.
Tijdens deze vergaderingen zijn o.a. de volgende punten aan
de orde geweest:
• Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2017
• Jaarplan 2018 en begroting 2018
• Uitvoering Koers 2017-2020
• Verslag remuneratiecommissie
• Kwartaalrapportages (incl. BTW, liquiditeit)
• Voortgang ontwikkeling en goedkeuren bedrijfsplan
• Personeel - prognose en risico’s
• Beheersen kosten backoffice (vooral huisvesting)
• Herbenoemen voorzitter RvT
• Kindergeluk
• AVG
• Voortgang Lokaal C: samenwerking en inhoud
• Verlagen bijdrage lidmaatschap Leergemeenschap SIEN
• Aanpassing reglement Adviesraad SEIN in kader van
besluitvorming en instemming jaarrekening (vastgesteld
op 12-09-2018)
• Vaststellen begroting 2019
• Verhogen bijdrage per leerling voor activiteiten

Wij zijn de Limburgse leergemeenschap voor cultuureducatie in het basisonderwijs en hebben als
doel om cultuureducatie terug te brengen in het hart
van ons onderwijs.
Dat cultuur in de klas van groot belang is, zal iedereen die met onderwijs te maken heeft erkennen.
Maar hoe dan precies? Hoe kan je als school een
duurzame plek inruimen voor cultuur in je onderwijsaanbod? En hoe kan je het volledige potentieel
van cultuur als onderwijsmiddel inzetten?
SIEN is een krachtig onderwijsnetwerk en staat
voor onderwijsinnovatie en krachtenbundeling.
Vraaggericht werken en de integratie van
cultuureducatie is het ideaal. Ons gedachtengoed
bindt ons, dat willen we uitdragen.
We verbinden, netwerken en innoveren met cultuur
als middel!
De leergemeenschap wordt aangestuurd door een
Adviesraad en een in 2018 opgerichte Actiegroep tekent voor
de inhoudelijke invulling.
De Adviesraad bestaat uit een vertegenwoordiging van alle
aangesloten onderwijsstichtingen in de provincie Limburg.
Eind 2018 bestond de Adviesraad uit de volgende leden:
SPOLT

GERARD ZEGERS

STICHTING EDUQUAAT

ANDRE VON BERG

STICHTING MEERDERWEERT

HENK JABBEN

STICHTING SWALM EN ROER

JOS DE VRIEND

KINDANTE

RESY VAN LEEUWEN

AKKOORD!PO

PETER ADRIAANS

DYNAMIEK SCHOLENGROEP

JOS BAGGEN

-

LIJN 83

MICHIEL LEIJSTER

In 2018 hebben 3 onderwijsstichtingen hun lidmaatschap
opgezegd; Movare, Triade en SKO Maasdal (i.v.m. fusie met
andere stichting).

Actiegroep SIEN

SPO VENRAY

MARCEL REULEN

STICHTING FORTIOR

PETER VAN EIJK

STICHTING KATHOLIEK BASISON- PAUL ENGELS
DERWIJS MEIJEL
STICHTING KEROBEI

HUUB HOVENS

STICHTING PRISMA

JOKE ZWANENBURG

ST. MARTINUSSCHOOL

FRANK GIESEN

KIJK OP JE WIJK: DE TRIOLIER
Leerlingen maakten samen met Helmie van de
Riet een unieke stoel, als onderdeel van een wijkproject.

Om meer inhoud en vorm te geven aan de werking van SIEN
2.0. (als leergemeenschap) heeft de Adviesraad SIEN op 5
april 2018 besloten tot het oprichten van een Adviesraad met
inhoudelijke vertegenwoordigers per stichting. Deze Adviesraad treedt op als actievoerder, maakt samen een actieplan
en neemt initiatieven om de werkvloer te bereiken/betrekken.
Doel is meer betrokkenheid en meer communiceren. We maken de leergemeenschap werkend. Het gezamenlijke kapitaal
en kracht meer benutten is de missie.
Na een oproep door de besturen hebben zich een aantal personen gemeld. Deze mensen vormen samen de Actiegroep.
De actiegroep bestaat (op dit moment) uit:
Thijs van Montfort – Buitengewoon
Marieke Kortenhorst – Swalm en Roer
Ymke Hegger – SKBM (Den Doelhof)
Resy van Leeuwen – Kindante
Ankie Rutten – Cultuurpad
Wieneke Lamers (moderator/facilitator)
De actiegroep is 4x bij elkaar gekomen. Samen hebben zij nagedacht over het nemen van initiatieven om de werkvloer te
bereiken/betrekken. Het doel is meer betrokkenheid en meer
communiceren, dat maakt de leergemeenschap werkend. Het
gezamenlijke kapitaal en kracht meer benutten is de missie.

Wordt vervolgd.....
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FRANSJE VAN VEEN

DE WIJNBERG

Activiteiten 2018
In 2018 is de Adviesraad 1 keer in vergadering bij elkaar
geweest. Belangrijkste agendapunten waren het instemmen
met het jaarverslag en jaarrekening 2017, de opdracht om
een inventarisatie rondom CMK 2017-2020 uit te voeren en de
toekomst van SIEN met het instellen van een Actiegroep en
het maken van een actieplan.

THEMA VIKINGEN:
NIEUWESCHOOL
Het idee: bouw een vikingboot.
Nodig: een handige opa om een boot
te bouwen, een creatieve kunstenaar
om samen met de kinderen drie dagen te werken aan de boot.
Resultaat: een heus vikingschip, trotse
kinderen.
11

2. INHOUD

Dit hoofdstuk beschrijft de acties in 2018 rondom vier thema’s:
eigenaarschap, integraliteit, verbinding, kennisdeling en samenwerking

01/EIGENAARSCHAP
Kinderen groeien op, leren een taal, leren kijken, nadenken,
zich voortbewegen en zeggen: ‘Dat kan ik zelf!’ We zetten in
op de brede ontwikkeling van kinderen, en daarom staat het
eigenaarschap van kinderen, scholen en onderwijsstichtingen
centraal. Ons vertrekpunt is cultuur.
Het is belangrijk dat het onderwijs de regie neemt in het
proces rondom cultuureducatie op een school en daarmee
eigenaar blijft van de ontwikkeling. Wij ondersteunen het
onderwijs hierbij.

Van kinderen

MEDIAKUNSTEDUCATIE; nieuw project
In samenwerking met 11 scholen een plan geschrevenvoor
mediakunsteducatie en een subsidieaanvraag ingediend bij
het Fonds Cultuurparticipatie.
De aanvraag bij het Fonds Cultuurparticipatie is ingediend in
juni 2018. In september 2018 hebben we een aangepaste aanvraag met meer details ingediend en eind november 2018 is
de aanvraag goedgekeurd. De voorbereidingen voor de start
in januari 2019 zijn begonnen.

Van onderwijsstichtingen
In
•
•
•

•

Wij zijn er voor kinderen die durven te doen waar ze blij van
worden. Als je doet waar je blij van wordt en opgroeit met de
overtuiging dat alles mogelijk is, ben je eigenaar van je eigen
ontwikkeling! Daar worden wij heel gelukkig van. Daarom
zijn we in 2018 gestart met een missie voor/over kindergeluk.
Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om zichzelf te
ontdekken en zijn eigen pad te volgen en te vinden, zodat
elk kind met veel plezier en veel vertrouwen de wereld in kan
springen.
Wij vroegen in Horst aan de Maas aan kinderen waar zij
gelukkig van worden. Ongeveer 400 kinderen gaven gehoor
aan deze oproep.

2018 hebben we:

Vorm en inhoud gegeven aan de samenwerking met
kunstencentrum Venlo in het programma Lokaal C
Jaarplannen per onderwijsstichting voor Lokaal C
opgesteld
Nieuw leven in SIEN 2.0. geblazen door agenderen
Adviesraad, eerste aanzet manifest, reglement SIEN
herzien, informatie opgehaald over verloop CMK in
regio’s en door ontwikkelen en bijschaven van het online
platform www.bijsien.nl
1 loketfunctie voor Prisma-scholen onderzocht: samenwerking Cultuurpad, Ontdeklab en Lekker in je vel

Meer informatie over onze geluksmissie in Uitgelicht!
Bij de Meet2Match beurs in 2018 hebben we gevraagd aan
kinderen en volwassenen waar zij gelukkig van worden.
Een specifieke geluksvraag heeft veel aandacht gekregen:
Niels deed mee met de ‘red de tijger’ actie van het Wereld
Natuur Fonds. Hiervoor wilde hij graag een escaperoom
ontwikkelen om geld op te halen en aandacht te vragen voor
de tijger. Niels heeft super hard actie gevoerd en maar liefst
€1458 opgehaald voor het goede doel!

Van scholen
Visie in portretten
In 2018 hebben we per school de wensen ten aanzien van hun
cultuurprogramma, verbinding met muziek en de plannen
voor het versterken en verdiepen van de aanpak opgehaald.
Op de scholen van Prisma, Kerobei, Fortior, Akkoord en
Dynamiek gesprekken gevoerd over visie en beleid cultuureducatie. Deze informatie hebben we verwerkt in een portret
per school.
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Missie voor # kindergeluk

Een reis naar Amsterdam niet
haalbaar? Ga de Nachtwacht in
3d zien in Dok Cinema. Parijs
past niet in het budget? Stap met
VR in het Louvre en bewonder
de Mona Lisa van dichtbij. Is de
Maaspoort alleen een theater
of is het een spannende locatie
waar kunst en technologie samen
komen? Wil je ervaren hoe het is
om in WO2 een vliegtuig te besturen of de Berlijnse Muur bekijken
met Augmented Reality? Stel je
eens voor: groep 5 wandelt rond
in Egypte om piramides te bekijken en in groep 1-2 lopen gewoon
dinosaurussen rond….Leren was
nog nooit zo levensecht! Alles is
mogelijk dankzij de laatste technologieën! Maar hoe pas je dat
toe in het onderwijs, in de klas?
In het project CHECK gaan 11 scholen van 5 onderwijsstichtingen, 2 culturele organisaties en Mediakunstmakers
aan de slag met mediakunst. Hierdoor wil men de leerlingen kritisch leren kijken, hen leren te reflecteren op wat
ze zien en hun creatieve vaardigheden leren ontwikkelen.
Doelstelling van het project is om mediakunsteducatie
te integreren in het basisonderwijs en hiermee bij te
dragen aan anders leren en de beleving van leerlingen en
de wereld dichterbij te halen. Dit moet leiden tot diverse
toepassingen van mediakunst binnen onder meer wereldoriëntatie en kunstzinnige oriëntatie en komt tot uiting
in 3 pijlers: (1) verwonderen van leerlingen d.m.v. mediakunst, (2) inspireren en faciliteren van de leerkrachten en
(3) mediakunst in de klas, waarbij beleven en doen van de
13
leerlingen centraal staat.

02/INTEGRALITEIT
Kinderen groeien op in een snel veranderde wereld, leren
anders en hebben andere vaardigheden voor de toekomst
nodig. Daarom kiezen we ervoor cultuur te integreren in het
programma van de school. We verbinden cultuur met sport,
natuur, wetenschap, techniek, gezondheid en burgerschap.
Onze focus ligt op (cultuur)educatie. Het motto is: anders leren
met cultuur.

Integratie van cultuur
Wij ondersteunen en inspireren scholen bij het integreren van
cultuureducatie. Dit doen we door:
• het aanreiken van suggesties, inspiratie en informatie
• het actualiseren van de visie op cultuureducatie op
stichting- en schoolniveau het activiteitenprogramma op
maat van de school te ontwikkelen
• scholen te ondersteunen en ont-zorgen

2018 hebben we:
• 2 centrale bijeenkomsten voor alle cultuurcoördinatoren
In

en andere geïnteresseerde leerkrachten en directies
georganiseerd ter bevordering van deskundigheid en
activiteitenprogramma. Op 17 januari 2018 hebben
35 leerkrachten een wervelend programma over
cultuureducatie vanuit drie invalshoeken bijgewoond in
attractiepark Toverland te Sevenum. Op 29 oktober 2018
hebben we netwerkmiddag i.s.m. Lokaal C georganiseerd
voor het onderwijs en culturele veld in Noord-Limburg.
gesprekken met scholen (directeur/ICC/bestuurder)
gevoerd
Suggesties voor het integreren van cultuur en andere
verrassende ideeën gedeeld.
gesprekken met onderwijsstichtingen over integratie
van cultuureducatie in al haar facetten.
gesprekken over onderwijs binnen Lokaal C gevoerd
met diverse soorten gesprekspartners (onderwijs, theater
de Maaspoort, learning community en werkgesprekken
met KCV).
De Buurtsuper ontwikkeld tot Geluksbus
BinK ingericht voor scholen Cultuurpad | opfrissen visie en
portret per school
loketfunctie voor Prisma gestart; samenwerking van
beweegteam, Ontdeklab en Cultuurpad voor scholen; 1
loket om vragen te stellen.

• 129
•

• 25
• 35
•
•

• 1

In februari 2018 is de nieuwe website van
Cultuurpad live gegaan:

www.cultuurpad.nl
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Een schat aan suggesties, inspiratie, voorbeelden en materialen gebundeld in een website.
Er staan inmiddels meer dan 1500 suggesties
online!

15

Integratie met andere domeinen
Vragen vanuit onze opdrachtgevers – de
scholen- kunnen leiden tot het aangaan van verbindingen
met andere domeinen zoals sport en gezondheid, wetenschap en techniek, natuur en burgerschap.

Natuur

We besteden structureel aandacht aan natuur in de suggesties
voor de scholen en in de Safariclub van PadXpress. In 2018
zijn we geen bijzondere nieuwe samenwerkingen aangegaan.

Wetenschap en techniek
In

Sport en gezondheid

In de gemeente Peel en Maas zetten we extra in op sport en
gezondheid vanuit onze rol als combinatiefunctionaris.
In
•

•
•
•

•

2018 hebben we:

Samen met team Lekker in je vel uitvoering gegeven aan
vragen van scholen rondom de thema’s meer bewegen,
meer ontspanning, gezonde voeding en maatschappelijke
samenwerkingen.
Een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de combinatiefunctie 2.0.
Mede-organisatie van het Sportgala in Peel en Maas;
organisatie en coördinatie van het programma, draaiboek
en regie.
Deelname aan stuurgroep en werkgroep PiusPark; open
dag georganiseerd met alle partners van PiusPark en
geïnventariseerd of er bij de sportverenigingen binnen
PiusPark behoefte is aan een PiusPark Sportpas. Ondersteuning bij samenwerkingen tussen verenigingen en
samenwerkingen stimuleren.
Peel en Maas Scholentoernooi; samenwerking tussen
voetbal-, handbal-, hockey- en volleybalvereniging. Toernooi met
deelnemende scholen en
sportende
kinderen. De kinderen hebben de hele dag onderlinge
wedstrijdjes gespeeld. Uiteindelijk is hier een winnaar
uitgekomen die de wisselbeker mee naar school mocht
nemen.
In opdracht van de scholen in Panningen, Helden en
Egchel geassisteerd de communie en het vormsel buiten
schooltijd te plaatsen en de opstart van het anders organiseren van de activiteiten gecoördineerd.
Samenwerking Centrummanagement Panningen; activiteiten voor kinderen in het centrum en bijdragen met
ideeën en suggesties.
In samenwerking met collega-combinatiefunctionarissen
het organiseren van: Nationale Sportweek, Atletiekdagen
groep 6, Spektakeldagen groep 7, Survival groep 8 en
Koningsspelen.

14

•

•
•

447
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•
•
•

•

2018 hebben we:

Samenwerking met Dag van de Maakindustrie onderzocht
Verkennend gesprek gevoerd met OCE over samenwerking
Samen met het Ontdeklab Peel en Maas onderzocht hoe
we samen kunnen werken bij vragen van scholen en of
er kruisbestuiving plaats kan vinden (uitwisselen ideeën,
experts, materialen)
Samenwerking met TechKicks in gemeente Venlo aangegaan: Summerschool Kick en Pre Tech Event : Build Your
Own Robot, diverse toffe W&T activiteiten voor kinderen.

Voor kinderen zijn hypes een normale gang
van zaken, maar soms zijn hypes zo leuk of
groot dat we hier graag op in springen. Een
van deze hypes was het slijm maken. In de
PadXpress gingen kinderen met de Tech en
Niek activiteit samen met een professor aan
de slag om zelf met huis tuin en keuken gerei
slijm te maken en met verschillende formules
te experimenteren. Alle activiteiten waren
binnen n0-time uitverkocht en super populair!
Hier hebben maar liefst 161 kinderen aan
meegedaan.

Burgerschap

De grens tussen burgerschap en cultuureducatie is klein.
Hieronder een aantal activiteiten uit 2018 die onder het
domein burgerschap vallen:
• We treden op als loket voor boekingen van en voor het
Wereldpaviljoen in Steijl.
• We integreren burgerschap binnen suggesties en
programma’s cultuur
• We zijn lid van de werkgroep educatie 800 jaar Horst aan
de Maas
• We zijn lid van de werkgroep
4
mei herdenking Panningen –
organisatie en contact leggen met
de scholen
• In het kader van 75 jaar bevrijding
in Peel en Maas hebben we
deelgenomen aan overleggen
gemeente en betrokken partners en een
inventarisatie bij scholen over thema Oorlog en Vrede in
programma’s gedaan.

Muziek
Muziek is een belangrijk onderdeel van cultuureducatie.
Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Peel en
Maas, Kinderen maken muziek en de gemeente Horst
aan de Maas kunnen diverse bij ons aangesloten scholen
in hun programma extra focus en inzet op muziek doen.
Onze rol hierin is meerledig: van het bedenken van
muziekprogramma’s tot het invullen van vragen. Van
het zoeken naar samenwerking met muziekscholen en
initiatieven tot het onderhouden van een netwerk van
experts.
In 2018 hebben we onze voorraad muziekinstrumenten
opgeruimd en voor een vriendenprijs aan de eigen scholen
verkocht. Zo klinkt er nog meer muziek op de scholen!
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Uitgelicht!
We initiëren, stimuleren en creëren vernieuwende projecten
die aansluiten bij de vraag van het onderwijs.
In 2017-2020 werken we mee aan Lokaal C; cultuureducatie
met kwaliteit in Noord-Limburg.
is de naam voor het projectplan waarmee
we in samenwerking met Kunstencentrum Venlo uitvoering
geven aan Cultuureducatie met Kwaliteit in de periode 20172020..
Cultuurpad voert ten behoeve van het onderwijs in
Noord-Limburg de volgende activiteiten uit:
• Opstellen van een activiteitenplan, inclusief begroting,
met betrekking tot implementeren, verdiepen en ontwikkelen van het curriculum met het doel cultuureducatie te
verankeren in het onderwijs; en de inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief
medewerkers op het gebied van cultuureducatie.
• Volgen van de ontwikkeling van bovengenoemde activiteitenplan.
• Verstrekken van informatie voor het verantwoording van
de besteding van de subsidiegelden aan de penvoerder
In het programma verdiepen scholen samen met cultuurmakers cultuureducatie vanuit drie programmalijnen: Curriculum,
Deskundigheidsbevordering en Relatie school en omgeving.
Het tweede jaar van het programma zit er op en in dit verslag
blikken we terug op de acties en ontwikkeling die het onderwijs heeft gedaan en ondergaan.

Lokaal C

een frietkraam is, wordt nu eenmaal friet gegeten. De definitie
van cultuur is nu veel breder dan een keer een museum bezoeken of een kunstenaar uitnodigen. Er is ook een relatie met taal,
muziekonderwijs en techniek. Cultuur is op alle aspecten van
onderwijs van toepassing en we proberen de verbinding te leggen
met de inhoud, de visie van de scholen.”
(Peter van Eijk, CvB Fortior)

PROGRAMMALIJN 1: CURRICULUM

Implementeren, verdiepen en ontwikkelen van het curriculum met het doel cultuureducatie te verankeren in het
onderwijs

In 2017 is er met alle stichtingen een gesprek geweest over de
aanpak op stichtingsniveau, de aansluiting bij bestaand beleid
en werkwijze binnen CMK 2017-2020 binnen de stichting.

Programmalijn 1 betreft het inbedden van cultuureducatie in
het curriculum. Het gaat er hierbij om dat cultuureducatie niet
als doel maar als middel wordt ingezet in het lesprogramma.

Resultaat:

Doelstellingen:
1.Het merendeel van de scholen heeft in samenwerking met
de culturele omgeving een samenhangend programma voor
cultuureducatie geïmplementeerd en geïntegreerd in het
curriculum.
2.Alle scholen hebben cultuureducatie als volwaardig onderdeel opgenomen in het schoolplan.
3.Verdiepen van de aanpak van scholen die ook in 2013-2016
deelnamen door het inrichten van Testlokalen rondom verbinding, samenhang en borging.
4.Vergroten van het bereik van deelnemende scholen door het
inrichten van Proeflokalen.
Lokaal C Onderwijs kent een aanpak die start bij de onderwijsstichtingen. Zij zijn eigenaar van de ontwikkeling en verantwoordelijk voor het wel of niet slagen van deze ontwikkeling.
Voor de inzet binnen Lokaal C gaan we uit van een versterking
van bestaand beleid en aanpak of een verdieping van de huidige aanpak. De scholen in Noord-Limburg hebben een rijke
ervaring met het integreren van cultuureducatie. Ze werken al
sinds 2005 samen aan het inbedden van cultuureducatie in het
curriculum en hebben binnen CMK 2013-2016 grote stappen in
de ontwikkeling gezet. Deze ronde ligt de focus op implementeren en borgen.

DEELNEMENDE ONDERWIJSSTICHTINGEN
Akkoord!
De Wijnberg
Dynamiek
“De scholen hebben al ruime ervaring met de integrale aanpak
van cultuur en het implementeren van creativiteit in het curFortior
riculum. De komende jaren willen de scholen elk op hun eigen
manier een verdiepingsslag maken met hulp van Lokaal C en het
Invitare
programma CMK. Daarnaast maken we van de regeling gebruik
Kerobei
om een stichtingbreed project te initiëren i.h.k.v. landelijke week
van de openbare scholen.”
Lijn83
(Peter Adriaans, bestuurder stichting Akkoord!-po)
Puntspeciaal
“Tien jaar geleden bracht je een bezoek aan de Maaspoort, de
bioscoop of museum van Bommel van Dam. Dat was het. We
Prisma
waren aanbod- en instellingsafhankelijk bezig rondom Venlo.
SKO Meijel
Dat denken is veranderd. Er wordt nu meer gedacht vanuit
de inhoud, vanuit de vraag van de kinderen en hoe je aanbieSPOV
ders vervolgens bij die vraag kunt betrekken. We streven naar
vraaggericht, maar een stukje blijft altijd aanbodgericht: waar
Buitengewoon
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Per onderwijsstichting is een meerjarenplan opgesteld en,
afhankelijk van de fase van ontwikkeling, gekeken welke
aanpak passend is.
Stichting Lijn83 heeft bijvoorbeeld het versterken van het
netwerk van cultuur coördinatoren als integraal onderdeel van
het jaarplan. Stichting Prisma zet in op het verbinden van wetenschap en techniek en kunst en cultuur en stichting Akkoord
zet in op de verbinding met de omgeving met Kijk op je wijk.
Dit proces is afgerond, alle jaarplannen zijn klaar, de pilot
scholen aangewezen en een groot deel van de plannen is al
in de fase van uitvoering. Doordat de aanpak direct aansluit
op het beleid en de visie van de onderwijsstichtingen, zal
dit een duurzame ontwikkeling zijn.

Kijk op je wijk | Akkoord-po

We stijgen boven de school uit!
Stichting Akkoord heeft 9 openbare scholen in 4 gemeenten
in Limburg: Venlo, Peel en Maas, Horst aan de Maas en Beesel.
De scholen zijn ondernemend, creatief en staan altijd open
voor iets nieuws. Dat kenmerkt o.a. het DNA van Akkoord en
ook dat van CultuurPad. Bij beiden staat cultuureducatie hoog
in het vaandel.
Kinderen hebben een stem! Ze vervullen echt een rol als het
gaat over de kernwaarden van het openbaar onderwijs! Dit
jaar staat ‘van en voor de samenleving’ centraal. Verbinding
met de omgeving vinden wij zeer belangrijk en die verbinding
zoeken we actief op.
We stijgen daarom met een drone letterlijk boven de school
uit met het project ‘Kijk op je Wijk!’ Dit resulteert in 9 gevarieerde initiatieven in verschillende ontwikkelstadia.
Resultaat? Kinderen én de wijk worden rijk!
Op schoolniveau lag de focus op (het opstellen of aanscherpen van) de visie op cultuureducatie en/of creativiteitsontwikkeling. Voor elke school is een portret opgesteld.

Resultaat:

Alle 112 scholen hebben een visie op cultuureducatie en
weten in welke vorm zij dit toepassen. Cultuureducatie is
een volwaardig onderdeel van het curriculum.

27 SEPTEMBER | ODAPARK
Lokaal C: de regio Noord-Limburg toont de opbrengst van CMK tot nu toe. Met als speciale
gasten: het Fonds Cultuurparticipatie en
gedeputeerde Hans
Teunissen van de
provincie Limburg.

NETWERKSESSIE | WORKSHOP

Een groep cultuurcoordinatoren ontdekt hoe
stopmotion in te zetten is op school.

NETWERKSESSIE FORTIOR
Hoe ziet de ideale cultuurcoordinator bij Fortior
eruit? Wat brengt hij of zij het team? Waar herken
je hem of haar aan? Vast wat kreten: creatieve
denker, ontdekker, inspirator. Deze rol/taak is
zeker meer dan ‘voor de makkelijk’! 19

2017: Voor de scholen van Lijn83 (15) en SPOV (14) en 14
scholen van andere stichtingen zijn de visies al vastgelegd in
een portret per school. Deze 14 scholen zijn Buitengewoon
(5), Akkoord (2), De Wijnberg (1), Punt Speciaal (1), Invitare
(2), Kerobei (3).
2018: Portretten Kerobei (klaar), Fortior (13) klaar, Prisma
(12) klaar, Akkoord (nog 5) en Dynamiek (20) op de planning.
In februari 2019 zijn alle portretten klaar.
Het hebben van een visie en vorm is echter niet voldoende.
‘ Een visie is belangrijk maar je moet ook een voetbalteam
hebben dat kan voetballen. De leerkrachten die hier werken
begrijpen wat echt werkt en handelen daar ook naar. Je moet
leerkrachten meenemen om kinderen het allerbeste te bieden.
Ontwikkeling van kinderen kun je niet vanuit beleid sturen. Stel
je zet in je beleidsplan dat je elke week een muzieklesje geeft,
maar levert dat iets op? Wij organiseren een muziekactiviteit die
echt tof is op het moment dat het uitkomt, daar hebben ze veel
meer aan.
(Johan van den Beucken, directeur Nieuweschool)

ducatie en creativiteit (lees: crea, expressie of creativiteit) als
afzonderlijke onderdelen worden gezien. Bijvoorbeeld: er is
een visie op cultuureducatie en daarnaast doet een school aan
creamiddagen en staat tekenen of handvaardigheid en muziek op het rooster. De verbinding wordt nauwelijks gemaakt,
terwijl daar net de kracht kan liggen. Naast aandacht hiervoor
in de nieuwere versies van de visie besteden we de komende
jaren extra aandacht aan begripsopvatting, verbinden van cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling en starten we met
de Knutselacademie een campagne om leerkrachten bewust
te maken van de kracht van creativiteit: ‘Prutsen is de basis
van alle creativiteit’.

Hoort cultuureducatie en creativiteitsontwikkeling niet bij
elkaar?
Wat opviel bij het aanscherpen en opfrissen van reeds bestaande visies op cultuureducatie is dat in het beleid cultuure-

PROEFLOKAAL
10 scholen starten met een implementatietraject waarbij gebaseerd op de resultaten van
CMK 2013-2016 een keuze wordt gemaakt
welke plaats cultuureducatie heeft binnen hun
school
Resultaat:

2018 gestart:

Cultuureducatie is een proces van ontdekken.

In 2017 en 2018 ontstond binnen het onderwijs een wervelwind van creativiteit en nieuwe ideeën! Maar om deze ideeën
‘te laten landen’ is er een ‘landingsbaan’ nodig. Het gaat niet
werken als we even een beetje creativiteit de organisatie laten
‘binnenvliegen’. Er is namelijk ruimte nodig voor creativiteit
om een hoger niveau te bereiken.
To do: we gaan terug naar de essentie, de bedoeling van het
onderwijs en we spreken de passie van leraren aan. De eerste
stap is daarom het organiseren van een proces waarbij je de
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Wat hebben leerkrachten nodig om doelen te verwezenlijken,
om cultuureducatie te integreren, om kinderen een rijke leeromgeving met cultuureducatie te bieden?
Elke stichting heeft daar een andere mening over: de ene
stichting wil inzetten op meer expertise in de klas, de andere
vindt dat:
“het hokjes-denken bij leerkrachten moet worden doorbroken,
dat ze geïnspireerd moeten worden om een ander spoor te
volgen. Is alles cultuur? Is cultuur alles? “ (Peter van Eijk, CvB
Fortior)

Inzet van cultuurmakers als coach voor leerkrachten in plaats
van als uitvoerder in de klas en het overdragen van expertise
aan leerkrachten staat centraal voor de komende periode.
Hoe we dit gaan doen, zoeken we uit in de uitwerking van de
proef- en testlokalen.

Resultaat:

Van visie naar de werkvloer

Verankering

“ Er zijn grote verschillen in expertise van de leerkrachten die
voor de klas staan. Het cultuuronderwijs is nog te afhankelijk
van wat een leerkracht aan kunstzinnige vaardigheden heeft. We
willen professionals inzetten met specifieke kwaliteiten als het
gaat om cultuureducatie. De tijd dat iedereen alles moet kunnen
is voorbij.” (Hans Soentjens, CvB Kerobei)

Het gaat dus om de inhoud: wat er op schoolniveau en vooral
in de klas mee gebeurt. Daarom hebben we ervoor gezorgd
dat scholen geen kostbare tijd hebben verloren en ze ondersteunt bij het opstellen van de visie op cultuureducatie. Elke
school heeft een portret ontvangen en het verzoek gekregen
dit te bespreken in het team en samen vast te stellen. De eerste stap voor gezamenlijk draagvlak. Het hebben van een visie
die past bij de school blijkt welkom te zijn, scholen geven aan
dat ze zo heldere keuzes kunnen maken en vooral makkelijker
kunnen kiezen uit de veelheid van informatie en aanbiedingen
van cultuurmakers die aankloppen bij de school.
In 2018 hebben we:
• 129 gesprekken met scholen (directeur/ICC/bestuurder)
gevoerd over inbedding in het curriculum en suggesties
voor het integreren van cultuur en andere verrassende
ideeën gedeeld.
• 25 gesprekken met onderwijsstichtingen over inhoud
jaarplannen en integratie van cultuureducatie in al haar
facetten.
• Met Bink: in 2017 en 2018 is verder gewerkt aan inrichten
www.metbink.nl als volgsysteem voor cultuureducatie
(ontwikkeld binnen CMK 2013-2016). In 2018 zijn de eerste scholen gaan testen met de werking. Na het aanpassen van het systeem (AVG) kunnen scholen hier in 2019
mee aan de slag.

ruimte gaat creëren voor creativiteit en onderwijsvernieuwing.
We zoeken in 2019 – 2020 uit: Hoe dan? We gaan experimenteren. De (ont)Knutselacademie is een voorbeeld van zo’n experiment dat ontstaan en in samenwerking met de Maastricht
Academy of Fine Arts and Design verder wordt uitgewerkt.

Bereik 2018:
Start 2019:

Bijvoorbeeld:

Akkoord (4) | Fortior (4) | Kerobei (2) | SKBM
(1) | SPOV (1), | Buitengewoon (4) |
16 scholen
SPOV (1) | Fortior (1)

De School biedt binnenste buiten onderwijs. Vanuit passie
komen tot focus en flow om zo de natuurlijke drang tot leren
en ontwikkelen van kinderen aan te spreken. Ze ontwikkelen
een aanpak voor de inzet menselijk kapitaal en werken mee
aan de ontwikkeling van de Talentscan.
De Triolier zet in op talentontwikkeling en verbinding met

omgeving, inzetten op keuzemiddagen kinderen en inzet
talenten omgeving.
De Weiert en ’t Kapelke hebben een visie op creativiteit
ontwikkeld en gaan we aan de slag met het integreren van
creativiteit, cultuureducatie en mediakunsteducatie binnen
Themawerken.
Samenwerking Lectoraat Waarderen van diversiteit
Deze twee scholen zijn een samenwerking aangegaan met
Petra Kerstens MA. Ze is docent bij Fontys OSO en lid van
de kenniskring ‘Waarderen van diversiteit’ en doet onderzoek naar hoe kunst, creativiteit en spel (KCS) –spelvormen,
theateractiviteiten, diverse samenwerkingsvormen en creatief
denken – bij kan dragen aan betekenisvol onderwijs en aan
het met open vizier naar leerlingen kijken.
Het verkennende onderzoek laat zien dat de inzet van kunst,
creativiteit en spel positief bijdraagt aan een open en veilig
onderwijsklimaat. Een klimaat waarin diversiteit gezien kan
worden als een verrijking.
De voorwaarden die daarvoor nodig zijn: onderzoeken, los
durven laten, ruimte durven geven en nemen, een ander perspectief willen kiezen, eigen verbeeldingskracht inzetten en
deze ook stimuleren bij leerlingen en collega’s. Er is nog een
hoop werk te doen. Veel scholen willen wel, maar zijn nog niet
zover. We horen nog steeds veel leraren zeggen dat ze steeds
minder tijd en ruimte ervaren om kunst, creativiteit en spel te
integreren in hun onderwijs. De leeropbrengsten zijn belangrijk en de focus ligt op het cognitieve vlak, gerelateerd aan
een vaak als knellend ervaren rooster. Leraren voelen zich bovendien vaak handelingsverlegen. Creativiteit wordt genoemd
als een van de belangrijkste 21ste-eeuwse vaardigheden,
maar lijkt voor veel scholen nog de ‘ver-van-mijn-bedshow’.
Bovendien zijn de meeste leraren in het onderwijssysteem het
spelen en improviseren zelf ook een beetje verleerd (Robinson, 2006) en kunnen soms nog maar moeilijk bij hun eigen
creatieve bronnen komen, laat staan bij die van hun leerlingen.
In het vervolgonderzoek gaat Petra samen met scholen
onderzoeken hoe ‘gestretcht’ kan worden richting een meer
non-conformistische pedagogiek, waarbij van verschillen
wordt uitgegaan.
Samen kunnen we dan onderzoeken hoe juist hier door de
inzet van kunst, creativiteit en spel deze verschillen als mooi
en verrijkend gezien kunnen worden. “We gaan hersenen
prikkelen”.
(bron: publicatie Lectoraar Waarderen van diversiteit, www.
waarderenvandiversiteit.nl)
Taal en Lent en de Groeneveldschool verbinden taal en cultuur
en gaan aan de slag met het motto Taal moet van de muur
spatten! Ze organiseren een Taal-to-do-dag voor kinderen
en gaan in teamdagen aan de slag met de vertaling naar de
dagelijkse praktijk.
De Bongerd heeft de handen in elkaar geslagen met Odapark.
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Samen gaan ze de onderwijsvisie van de Bongerd op creatieve
wijze een boost geven en natuur en cultuur verbinden. Het
bruist van de ideeën; o.a. lesgeven op locatie in het Kunstlab,
een moestuin in samenwerking met de wijk, een schooltotem
die symboliseert waar de Bongerd voor staat (het vuur van de
stam), een voedselbos.
Kerobei borgt cultuureducatie door het op te nemen als onderdeel van het strategisch beleidskader.
“Cultuureducatie is verweven in verschillende activiteiten van
onze achttien scholen. Op elke school is dat heel divers. Elke
school is bezig met activiteiten die ertoe doen en die worden versterkt door ons nieuw strategisch beleidsplan. Dat plan is gericht
op het kind met aandacht voor ieders afzonderlijke talent. Het
afgelopen jaar zijn we bezig geweest met vorm en inhoud om cultuur te integreren in het traditionele onderwijs. Dat komt terug
in ons strategisch beleidskader 2018-2022 dat is vastgesteld. Dit
is de basis, iedere school geeft er zijn eigen invulling aan en aan
het eind van elk jaar maken we de balans op.” (Hans Soentjens,
CvB Kerobei)

Resultaat: alle scholen hebben cultuur geïntegreerd en loketfunctie is overbodig.
De (V)SO scholen van Buitengewoon zijn op zoek naar de rode
draad voor cultuureducatie op de scholen. Ze kenmerken zich
door de eigen aanpak. In het eerste jaar is ingezet op visie
ontwikkeling en versterking netwerk en programma op maat
school. Gewoon doen is de aanpak. In het tweede jaar (2018)
lag de focus op het netwerk van coördinatoren en versterking
van de integrale aanpak.
De stip op de horizon:
‘Cultuureducatie met kwaliteit op de scholen van Buitengewoon
kenmerkt zich door in te zetten op de kansen voor onze leerlingen. De glunderfactor, het zelfvertrouwen, talentontwikkeling
en meedoen aan de wereld zijn daarin leidend. Ons cultuurprogramma draagt daar in grote mate aan bij en is geen losstaand
onderdeel van ons onderwijs maar heeft een vanzelfsprekende en
integrale plek in onze scholen.’

TESTLOKAAL
20 scholen werken, vanuit hun ervaring binnen CMK 2013-2016, verder uit hoe cultuureducatie duurzaam verankerd wordt in hun
curriculum, wat leidt tot een doorgaande
aanpak voor integrale cultuureducatie.

Hoe kan een digitale tool gemaakt worden die ingezet kan
worden om leerkrachten een beter inzicht te geven in de
talenten, passies en vaardigheden van de ouders van hun leerlingen met als doel het verhogen van een efficiënte ouderparticipatie bij talentontwikkeling van leerlingen?
We gaan onderzoek doen naar het betrekken van ouders (ouderparticipatie) en de omgeving (‘doe meer met je talent!’).
Hiervoor wordt een Talentscan ontwikkeld die alle talenten
van ouders, opa’s en oma’s en maatschappelijke organisaties
in kaart brengt maar ook zorgt voor de juiste match. Een soort
dating-app voor scholen en haar directe omgeving!

Resultaat:
2018 gestart:
Bereik 2018:
Start 2019:

Wijnberg (1) | Invitare (2) | Lijn83 (16) | Punt
speciaal (1) | Buitengewoon (1) | Akkoord (6) |
27 scholen
Prisma (12) | SPOV (1) | Dynamiek (20) |
Fortior (1)| Kerobei (6)

Bijvoorbeeld:

Stichting Akkoord zet in op het versterken van de huidige aanpak door in te zetten op curriculum versterkende activiteiten
en een project op stichtingsniveau; Kijk op je wijk: We stijgen
boven de school uit!; 9 gevarieerde initiatieven waarin de
verbinding tussen de school en de wijk centraal staat.
Lijn 83 zet in op het duurzaam verankeren van de aanpak
binnen de scholen.
Cultuureducatie wordt verbonden met thematisch werken,
een belangrijke focus in de schoolontwikkeling de komende
jaren. Daarnaast aandacht voor het ‘gebruiken van eigen
kracht’.
• We verbinden cultuureducatie aan ons nieuwe strategische beleid, als onderdeel van.
• We versterken het netwerk van cultuur coördinatoren.
• We versterken tijdelijk onze loketfunctie om implementatie van de integrale aanpak eind schooljaar 2018-2019 te
realiseren.
Doel; scholen ondersteunen bij integratie en borgen.

Prisma ontwikkelt o.a. samen met collega-scholen een Talentscan.

Bij deze tool is het uiteindelijk de bedoeling dat leerkrachten
een beter inzicht krijgen in de talenten, passies en vaardigheden van de ouders van hun leerlingen met als doel het verhogen van een efficiënte ouderparticipatie bij talentontwikkeling
van de leerlingen.

In 2018 waren 79 scholen actief binnen het
programma, er werden 107 leerkrachten en
2463 leerlingen bereikt. De ureninzet van het
onderwijs bedroeg 637,5 uur en 481 uur werd
besteed aan de ontwikkeling van jaarplannen,
visie en ondersteuning.

PROGRAMMALIJN 2: DESKUNDIGHEID

Het versterken en bevorderen van de inhoudelijke deskundigheid van leraren op het gebied van cultuureducatie.
Hieraan wordt gewerkt in Leerlokalen.

Doelstelling:
Het Leerlokaal heeft als doel het stimuleren
en ontwikkelen van een onderzoekende houding bij leerkrachten om kwalitatief goede cultuureducatie vorm te geven.
Dit doel is onderdeel van de jaarplannen van de stichtingen
waarin gekozen is te richten op leerkrachten.
Voornemen: Bij 6 stichtingen hebben door middel van studiedagen, teamsessies en inspiratiebijeenkomsten
plaatsgevonden om de deskundigheid van leerkrachten te
vergroten (eindresultaat: 112 scholen en 400
leerkrachten)
Bereik 2017:
66 leerkrachten
Bereik 2018:
178 leerkrachten

Resultaat:
Bij 10 stichtingen is door middel van studiedagen, teamsessies en inspiratiebijeenkomsten de deskundigheid van 178
leerkrachten vergroot.

NETWERKMIDDAG BIJ TOVERLAND
Op 17 januari waren 35 leerkrachten in Toverland bijeen voor een wervelend programma over
cultuureducatie vanuit drie invalshoeken .

Voornemen: 20 icc-ers en leerkrachten hebben deelgenomen
aan op maat trainingen vanuit de SIEN-Academie. (eindresultaat: 40 scholen, 40 leerkrachten)

Resultaat:
29 icc-ers en leerkrachten hebben deelgenomen aan op maat
trainingen: 9 leerkrachten van 7 scholen namen deel aan de
maatwerkgroep ICC-cursus en 20 leerkrachten van 2 scholen
nemen deel aan het visietraject creativiteitsontwikkeling.

Er hebben 24 activiteiten met scholen plaatsgevonden, hierbij waren 178 leerkrachten
betrokken. De ureninzet van scholen bedroeg
405 uur en er is 217 uur aan ondersteuning
ingezet.
Activiteiten die hebben plaatsgevonden in het Leerlokaal zijn:

SIEN-academie

MET EEN SPECIALE PIMP-M’N-LESBAR

We bouwen met het Leerlokaal voort op de SIEN-academie
zoals die in de vorige periode is ontwikkeld (www.sienacademie.nl). Het Leerlokaal biedt online informatie en scholing op
vraag en op maat aan voor cultuurcoördinatoren, leerkrachten
en directies. Denk onder andere aan een ICC-cursus, visie-instrumenten, (verdieping van de) opleiding cultuur coördinator,
visietrajecten creativiteitsontwikkeling. De online omgeving
biedt leerkrachten de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan
met cultuureducatie en waar nodig de (fysieke) helpdesk in te
schakelen voor verdiepingsvragen.

Leerlokaal | leerkrachten, cultuur coördinatoren en direc22

Jaarverslag 2018

teuren

23

van elkaar leren ook heel zinvol is.
Op 17 januari 2018 is de vernieuwde SIEN-academie live
gegaan.
• In maart 2018 is de eerste nieuwsbrief deskundigheidsbevordering verstuurd aan cultuurcoördinatoren en directeuren.
• De culturele kaart op www.bijsien.nl is volledig vernieuwd
en in juli 2018 live gegaan. Vanaf augustus is gewerkt
aan het verbeteren van de culturele
kaart. Deze werkzaamheden worden in 2019 afgerond.
www.bijsien.nl/cultuurmakers
• In 2019 start de campagne Zet
jezelf op de kaart. Een actie waarbij
cultuurmakers zichzelf met hulp
van een school op de kaart kunnen
zetten. Voor het onderwijs is er een
brochure gemaakt die aandacht
vraagt voor het tippen van cultuurmakers op de Kaart en de online
wegwijzer voor cultuureducatie.
• De belangrijkste resultaten uit CMK
2013-2016 zijn opnieuw gepubliceerd op website.
• Een nieuwe training visie creativiteitsontwikkeling is uitgevoerd en
getest bij basisschool de Weiert en
is als voorbeeld toegevoegd aan
SIEN-academie.

De maatwerkgroep is gestart in 2018 en sluit af in 2019. Deelnemende leerkrachten zijn van de Daltonschool de Klimop
Nieuw-Bergen, De Weiert, De Triolier, Mikado, OBS de Toermalijn en De Klimop Nederweert.

ICC-cursus

In 2018 kozen we voor een andere insteek. Met het stijgen
van de werkdruk, de overvolle agenda’s van leerkrachten,
invoeren van continue-roosters en de situatie rondom het
taakbeleid -waardoor cultuur coördinatoren een marginaal
aantal uren beschikbaar hebben voor hun taak en soms meerdere rollen hebben (verkeer coördinator, cultuur coördinator,
ict’er) - bleek de traditionele opzet van netwerken niet meer
houdbaar. We hebben daarom gekozen voor de ontwikkeling
van een andere opzet.

Cultuurcoördinatoren van scholen in Noord-Limburg kunnen
gratis deelnemen aan de ICC-cursus en gecertificeerd worden.
Maatwerkgroep
De ICC-cursus is voortdurend in ontwikkeling. Volgend op evaluaties uit de vorige periode is er afgelopen jaar gestart met
een maatwerkgroep. Aan dit experiment kunnen leerkrachten
van scholen in Noord-Limburg deelnemen. Inhoudelijk wordt
hetzelfde behandeld als in de ICC-cursus (zie hierboven),
maar het verschil is dat deze groep de cursus volledig op maat
doorloopt.
We starten bij elke school met een gesprek. Wat wordt er gedaan aan cultuureducatie en wat wordt er gemist. Vervolgens
analyseren we voor elke deelnemer welke vervolgstappen zinvol zijn (waar het schrijven van een cultuurbeleidsplan altijd
een onderdeel van is), en vertalen we dit in een gepersonaliseerd opleidingsplan voor de deelnemer. De inhoud hiervoor
komt uit de sessies die we tijdens de ‘reguliere’ ICC-cursus
geven. De deelnemer ontvangt het gepersonaliseerde plan
en vult waar nodig aan, en vervolgens gaan we van start. Op
deze manier doorloopt elke deelnemer enkel de onderdelen
van de cursus die voor hem of haar écht zinvol zijn. Ad hoc
worden er tevens uitwisselingssessies georganiseerd, omdat

Communicatie over de ICC-cursus en de maatwerkgroep vond
plaats via de nieuwsbrief over deskundigheidsbevordering, via
www.sienacademie.nl en via nieuwsbrief
en mailing aan alle coördinatoren bij ons
bekend.

Netwerken

In 2017 lag de focus van deskundigheidsbevordering op de bestaande netwerken
van Fortior, Kerobei , Buitengewoon en
Lijn83 en is maatwerk geboden:
•
Uitwisseling van bad- en best
practices
•
BINK is als volgsysteem geïntroduceerd middels werksessies.
•
Aandacht voor culturele kaart
(Fortior)
•
Workshops greenscreen, stopmotion en rappen voor ICC’ers (Fortior)
•
Hoe integreer je cultuur in de dagelijkse lespraktijk (werkplaats Kerobei)
Ontwikkeling visie (Buitengewoon en
Lijn 83)

Toverland
Er is 1 centrale bijeenkomst georganiseerd voor alle cultuurcoördinatoren, geïnteresseerde leerkrachten en directies ter
bevordering van hun deskundigheid.

Op 17 januari waren 35 leerkrachten in Toverland bijeen voor
een wervelend programma over cultuureducatie vanuit drie
invalshoeken.

Cultuurpad on tour

Onder de noemer Cultuurpad on tour reizen medewerkers van
Cultuurpad en betrokken cultuurmakers door de regio en organiseren ze werksessies op scholen. Onderwerpen zijn o.a.:
ontwikkeling visie, opstellen portretten, creativiteitsontwik-
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keling, delen van good practice, werksessie BINK, 21e eeuwse
vaardigheden, en de Geluksbus verbinding wetenschap en
techniek. In werkplaatsen kunnen coördinatoren naar eigen
inzicht meedoen, wat past en wat niet. In 2018 is deze opzet
uitgewerkt en getest, in 2019 start de tour.

Maatwerk

Naast deze centrale aanpak blijft er ruimte voor maatwerk per
netwerk:
Bij Fortior is een verbeterplan ingezet en wordt nu gewerkt
vanuit het persoonlijk ontwikkelplan van de cultuurcoördinatoren.
Het verbeterplan Fortior ICC-netwerk bevat:
- aandacht voor de schoolvisie op cultuureducatie per school
(vele visie’s waren verouderd)
- aandacht voor de rol ‘wat doet een fortior ICC’er’
- aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van iedere ICC’er
- gerichte werksessies ter ondersteuning van de ICC’er en de
herziende schoolvisie
- het ophalen van wensen en behoeftes voor de vorm en
inhoud van het netwerk
Er is gestart met individueel bezoek aan alle scholen en iCC’ers. Hierbij is ingezet op het formuleren van nieuwe schoolvisie op cultuureducatie per school en de ontwikkelbehoefte
van elke ICC’er.
De individuele en groepsbijeenkomsten werken toe naar een
presentatie in mei 2019 waarbij elke ICC’er het nieuwe plan
van zijn/haar school presenteert aan alle directeuren en leden
van het bestuur. Deze presentatie heeft als doel het creeeren
van draagvlak onder de directeuren en bestuur om de ICC’ers
de ruimte en tools te geven om deze plannen te kunnen uitvoeren en het team hierin mee te krijgen.
Onderwerpen waar scholen mee aan de slag zijn zijn o.a: creativiteitsontwikkeling, taal en cultuur, integreren in kenconcepten, integreren in WO en thema’s, culturele omgeving van de
school en het borgen van cultuureducatie binnen de school.
Lijn83 heeft het versterken van het netwerk als integraal onderdeel van hun plan in programmalijn 1.
Voor Prisma, Akkoord en Dynamiek werken we een op maat
aanpak uit voor de netwerken en kennis- en vooral inspiratiedeling in 2018. De verwachte start is in juni 2019.

Overige netwerken
Lokaal C te gast bij Odapark

Op 27 september hebben we gedeputeerde Teunissen en
een vertegenwoordiging van het Fonds Cultuurparticipatie,
het culturele veld en de gemeenten meegenomen op een
inspirerende reis door het Odapark waarbij we inzicht hebben
gegeven over hoe het programma in Noord-Limburg verloopt.
Onder leiding van Jet en Thea maakten we een inspirerende
reis door het Odapark, centrum voor hedendaagse kunst. Zij

namen onder andere gedeputeerde Hans Teunissen mee langs
de ervaringen en opbrengsten van Lokaal C in Noord Limburg.
Onderdeel van deze inspirerende reis was de Geluksbus en de
culturele kaart

Wat kunnen we leren van de maffia

Op 29 oktober hebben we samen met KCV| Lokaal C een
exclusieve middag georganiseerd voor genodigden uit het
onderwijs en het culturele veld rondom het thema ‘wat kunnen we leren van de maffia’. Er hebben 25 onderwijsmensen
deelgenomen.

Overleg
Er zijn 35 gesprekken gevoerd op locatie over cultuureducatie
met kwaliteit binnen Lokaal C met diverse gesprekspartners
(onderwijs, theater de Maaspoort, learning community (groep
en individueel) en 2 wekelijkse werkgesprekken met Kunstencentrum Venlo).
Het onderwijs heeft onder leiding van Cultuurpad deelgenomen aan de door het culturele veld georganiseerde learning
community waar het culturele veld en het onderwijs samen
werken en oplossingen zoeken voor bijvoorbeeld: vraaggericht werken, verschillen in taal tussen culturele veld en
onderwijs etc
Er hebben 10 individuele brainstormsessies met culturele
partners (deelnemers van de learning community ) plaatsgevonden.
Er is een ambachtenlab opgestart; een initatief van vier erfgoedinstellingen met als gezamenlijk onderwerp ‘ambachten’.
Wij sluiten aan om de verbinding met de onderwijsprogramma’s te maken.

Netwerk provincie | SIEN

Samenwerking onderwijs in de provincie: Actiegroep SIEN
opgericht.
Doel: kennisdeling en samen innoveren. Resultaat: een
nieuwe groep betrokkenen die samen een campagne voor
cultuureducatie gericht op leerkrachten gaat opzetten.

De Knutselacademie in oprichting.

De Knutselacademie is ‘Zeg maar een soort van Knutselacademie’ met als doel samen te werken aan een (nieuwe) creatieve basis in het onderwijs. Met als doel de bewustwording
en beeldvorming over creativiteit veranderen en als ultieme
doel: minder knutselen en meer creativiteit.
De Knutselacademie is een academie zonder leerplicht die
bruist van de actie en creativiteit. Je leert niks bij de knutselacademie, maar ontdekt van alles. Het curriculum is gebaseerd
op het motto ‘ontknutselen’. Van product naar procesgericht
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werken, wat moet en wat is goed? Wat is wel creativiteit en
wat niet?
Ik pruts, dus ik besta! Is de lijfspreuk van Dr.Flow, de oprichter
van de Knutselacademie.
De academie is speciaal voor leerkrachten basisonderwijs. Is
het een fysieke plek of gewoon een campagne om leerkrachten te prikkelen?
Wat gaan we doen?
1. We starten een campagne
2. We onderzoeken of de Knutselacademie een fysieke reizende plek moet zijn/owrden
3. We richten de vrienden van Dr.Flow op.
4. We hebben samenwerking gezocht met de Academy of
Fine Arts and Design op en dagen de studenten uit om mee
te denken/werken aan de oplossing. Probleemstelling: ‘er
wordt te veel geknutseld in het basisonderwijs.’ Hoe zou jij dit
oplossen?
5. We ontwikkelen i.s.m. creatieve geesten een programma
voor de Knutselacademie

Samenwerking tussen het onderwijs
en culturele veld

Cultuurpad treedt op als vertegenwoordiger van het onderwijs
in Noord-Limburg en voert samen met de onderwijsstichtingen de onderwijsactiviteiten binnen het programma Lokaal C
uit.
De stichtingen die niet aangesloten waren bij Cultuurpad zijn
voor de samenwerking binnen Lokaal C een samenwerkingsovereenkomst met Cultuurpad aangegaan waarin taken en
verantwoordelijkheden zijn vastgelegd.

Het zoeken en vinden van culturele partners voor de uitvoering van de acties ter versterking of verbetering van de
kwaliteit van cultuureducatie is zeer moeizaam. We stuiten op
een gebrek aan professionals. Letterlijk en figuurlijk. Letterlijk
omdat er simpelweg te weinig cultuurmakers zijn. Figuurlijk
omdat van de aanwezige cultuurmakers een groot gedeelte
geen ruimte of expertise heeft om samen met het onderwijs
aan de slag te gaan met uitdagingen rondom cultuureducatie
met kwaliteit.

253.526 euro

63.010 euro (overgeheveld naar
2019)

Inzet in uren Cultuurpad
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2018
Het werken aan 21e eeuw vaardigheden in de praktijk

190.215 euro

uur
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Uitgaven 2018
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In 2019 zetten we het programma samen met het onderwijs
in volle vaart voort. Het belooft een bruisend cultuureducatief
jaar te worden!

Inkomsten 2018

Hoe geef je vorm en inhoud aan 21e eeuw vaardigheden
met behulp van cultuureducatie? 15 Limburgse scholen
gingen in het programma Cultuureducatie met kwaliteit 2013-2016 aan de slag met deze vraag. Universiteit
Maastricht dook in de literatuur rondom dit onderwerp
en zocht in de praktijk naar het antwoord. Het resultaat
is gegoten in een onderzoeksrapport.
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De betrokken onderwijsstichtingen en scholen laten een grote
betrokkenheid zien. Echter bij het invullen van de plannen van
het onderwijs is de grootste uitdaging het vinden van de juiste
cultuurmakers en expertise in de regio. De wens van de scholen en de gemeenten is werken met regionale cultuurmakers.
Het regionale netwerk van cultuurmakers die met het onderwijs willen ‘ontwikkelen’ en de juiste expertise meebrengen is
beperkt. Dit komt omdat de ontwikkeling van cultuureducatie
binnen het onderwijs sneller is gegaan dan de ontwikkeling
van het culturele veld op het gebied van cultuureducatie. De
beperkte groep zzp’ers in het culturele veld lijkt een uitzondering te zijn waardoor die beter aansluiten bij de wens van de
scholen.

= Afronden project uit CMK 2013-2016
De Geluksbus= Klooien en doen!
21e eeuw vaardigheden in de praktijk

ur

Onze regio kent een rijke geschiedenis met het werken aan
cultuureducatie met kwaliteit. Scholen hebben ervaring met

Alleen geld maakt niet gelukkig; scholen/stichtingen kiezen
ervoor om hun jaarplan aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen die reeds spelen rondom onderwijsvernieuwing of
curriculum versterken. Het bepalen van de richting van de
jaarplannen was snel gevonden maar het komen tot concrete
activiteiten binnen de jaarplannen was spannender. In het
vierde kwartaal zijn stichtingen concreet aan de slag gegaan
met inhoud geven aan de jaarplannen.

DE GELUKSBUS

u
405
r
, 5 uu
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Het programma kent een enorm lange aanloopperiode. Dit
wordt deels veroorzaakt door het goed regelen van financiën
bij de penvoerder en het inrichten van de nieuwe aanpak en
organisatie.

Implementeren en borgen van cultuureducatie kunnen scholen zelf, daar is geen tot weinig hulp en zeker niet per se extra
geld voor nodig.

Bekostiging (per jaar)
• Bijdrage onderwijs in uren (680
uur a 40 euro)
* Bijdrage onderwijs in geld
(20250)
• Bijdrage Lokaal C (Fonds Cultuurparticipatie, provincie Limburg en
deelnemende gemeenten (132.103)

uur

Bevindingen tot nu toe

De -door de onderwijsstichtingen - gekozen aanpak via
jaarplannen per stichting maakte de start tot een stroperig en
vooral arbeidsintensief geheel. Inmiddels zijn alle jaarplannen
klaar en zijn ze ook operationeel geworden. De keuze om te
werken met jaarplannen is toch goed gebleken. Werken aan
cultuureducatie met kwaliteit vraagt om een strategische
implementatie en aanpak ook op het niveau van het bestuur.
Deze richting zorgt ervoor dat het geen losstaande impulsen
of extra projecten worden.

Financiën & uren

481

Voor alle onderwijsstichtingen is een opdrachtbevestiging opgesteld met het activiteitenplan, het beschikbare budget en
de manier van evalueren en verantwoorden. Na ontvangst van
de voorschotten vanuit Lokaal C aan Cultuurpad is dit proces
in werking gezet. In de uitvoering werken de onderwijsstichtingen c.q. scholen samen met het culturele veld. Passend bij
elke vraag worden cultuurmakers aan de pilot of activiteiten
verbonden. Bij de invulling streven we naar inzet van lokale
en regionale cultuurmakers. Indien die niet voorhanden zijn,
zoeken we verder in het land.

het integreren van cultuureducatie dus de focus van het
programma CMK 2017-2020 op implementatie en borging
is passend maar maakt de uitdaging niet makkelijker. Welke
uitdagingen kwamen we tegen?

vraagt nog om een praktisch vertaalslag: daar hebben
we het afgelopen jaar aan verder gewerkt. Onze eerste
concrete actie: de opening van een pop-up store 21e
eeuw in een leeg klaslokaal!
De bus kreeg de naam de Buurtsuper en bleek al snel te
krap voor alles wat we erin wilden stoppen. Een beschilderde caravan werd aangekoppeld en deze bontgekleurde karavaan vertrok naar de eerste drie scholen die de
Buurtsuper gingen testen. We zagen mooie dingen ontstaan in de school, maar ook praktische drempels, beren
op de weg (waarom gingen de kinderen alle materialen
om te klooien sorteren en winkeltje spelen?). Na diep
beraad met de creatieve werkgroep werd besloten het
roer om te gooien. De insteek moest anders, een bus vol
met ideeen en instructies en handreikingen alleen was
niet voldoende. Het motto klooien en doen moest meer
letterlijk!
Het project wordt in 2019 afgerond en is nu een onderdeel
van Lokaal C en Cultuurpad in Noord-Limburg. Scholen uit
andere regio’s die ervaring willen opdoen met de Geluksbus kunnen - op vraag- gebruik maken van de bus.
Wat verstaan we onder KLOOIEN?
K= kennis en kunde
L = leren maar ook experimenteren en proberen
O = onderzoeken
O = ontwerpen
I = innoveren, ideeen
EN meer….
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03/ VERBINDING
School en omgeving

We verbinden binnen- en buitenschools leren met het
accent op talentontwikkeling, doorgaande lijnen en
samenwerken met omgeving. Verbinding met de omgeving van de scholen vinden we belangrijk daarom
zorgen we dat verbindingen tot stand komen en zetten we combinatiefuncties in.

2018 hebben we:
• 121 gesprekken gevoerd met cultuurmakers
• 55 gesprekken gevoerd met partners
In

•
•

Samenwerking combinatiefuncties in de regio: Peel en
Maas, Venlo, Beesel en Horst
Start Missie voor Kindergeluk in Horst aan de Maas
vouchergesprekken namens Lokaal C gevoerd over
samenwerking met culturele instellingen.
Samenwerking en mede organiseren van Kinderboekenweek Venlo: meer dan
mails en telefonische vragen
van scholen over Kinderboekenweek Venlo
Onderzocht wat de gevolgen zijn van wegvallen combinatiefunctie sport en cultuur in Peel en Maas (met name
voor scholen Prisma)
Deelgenomen aan Meet2Match- een bedrijvenbeurs in
Peel en Maas. In samenwerking met het Ontdeklab.
Het culturele veld opnieuw ‘op de kaart’ gezet

• 7
•

•

•
•

100

De culturele kaart op www.bijsien.nl is aangepast en up to
date gemaakt. In augustus 2018 is de vernieuwde kaart live
gegaan. In 2019 starten we met de campagne Op de Kaart.

Talentscan

We ontwikkelen - samen met scholen- een talentscan om de
talenten van ouders, opa’s, oma’s en andere mensen rondom
de school in kaart te brengen en in te kunnen zetten binnen de
programma’s. We waren voornemens deze ontwikkeling eind
2017 te starten maar door drukte is deze ontwikkeling pas
eind 2018 gestart.
In 2019 zal de Talentscan het levenslicht zien!

Scholen hebben de opdracht kinderen zogenaamde
dagarrangementen te bieden en vinden het belangrijk een
brug te slaan tussen kinderen en hun omgeving. De school
als vindplaats voor talent en wegwijzer voor later. Waardoor
raakte jij als kind geïnspireerd, kon je weg dromen of ontdekte
je iets wat je heel leuk vond?
Ieder kind heeft een talent! Alle kinderen verdienen de
kans zich verder te ontwikkelen of te ontdekken wat hun
talenten zijn, wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn en wat
de mogelijkheden in de omgeving zijn. Talentontwikkeling
van kinderen is belangrijk omdat het een investering is in de
toekomst. Juist door een kind te erkennen in zijn eigenheid
krijgt het zelfvertrouwen en kan zijn talent ontwikkelen. Het
gaat daarbij om talent in de breedste zin: cognitief, sociaal,
creatief, etc. Met een aanbod van naschoolse activiteiten
creëren scholen blijvende voorzieningen, ontmoetingspunten
voor cultuur, sport, techniek, natuur, wetenschap en techniek,
etc. in de kindomgevingen in onze regio.
Daarom bieden we -in opdracht van de scholen -kinderen van
4 t/m 12 jaar een naschools programma aan.
In 2017 is het concept van Padxpress, het naschoolse
activiteitenprogramma wat we in opdracht van het onderwijs
organiseren en faciliteren vernieuwd. Een nieuwe look,
website en meer aandacht voor talenten van kinderen was het
uitgangspunt.
In 2018 is er een aanbod PadXpress gerealiseerd in de
gemeente Venlo, Leudal, Horst aan de Maas en Peel en Maas.
Er zijn

268

naschoolse
activiteiten
en events
georganiseerd
voor

2197

kinderen.

PadXpress

De school is niet meer de school zoals je die van vroeger
kent. De school is de spil in de wijk, het dorp en is uitgegroeid
tot een bredere organisatie die samenwerkt met ouders
en partners in opvoeding, opvang, ontspanning en zorg.
Dit noemen we brede scholen of Integrale Kindcentra.

28

Jaarverslag 2018

29

Uitgelicht!
PADXPRESS
TOEKOMST
In 2018 hebben we ons samen met onze
opdrachtgever
gebogen over
de toekomst
van PadXpress
en besloten een
andere weg in te
slaan.
Waar jaren geleden
de Padxpress tot een
onderdeel van IKC-ontwikkeling hoorde en een eerste stap in
dagarrangementen was, constateren we dat het bieden van
naschoolse activiteiten in een arrangement niet tot de hoogste prioriteit of wens van scholen behoort.
We kiezen er daarom voor Padxpress -in de huidige vorm- los
te laten en het product PadXpress te outsourcen.
In 2018 was PadXpress een platform voor naschoolse activiteiten in de gemeenten Peel en Maas, Beesel (minimaal), Horst
aan de Maas, Venlo en Leudal. Het platform is ontwikkeld - in
opdracht van het onderwijs- door Cultuurpad. Dit maakt ons
eigenaar en beheerder van dit onlinesysteem en platform. In
de uitvoering werken we samen met combinatiefunctionarissen en opvangorganisaties.
Taken die daarbij horen zijn:
•
(door)ontwikkeling van het platform
•
beheren (technische) helpsdesk voor ouders en gebruikers / partners
•
Organiseren van activiteiten en inplannen van deze
activiteiten op de website
•
PR acties: beheer facebookpagina, nieuwsbrief
•
Het voeren van de financiële administratie, ook voor
partners.

platform overdragen aan de ontwikkelaar en bouwer (Tiki
Media) voor het verder vermarkten van PadXpress in het land.
Cultuurpad ontvangt een marge van het verkoopbedrag
voor elke licentie.
In eerste instantie treden we nog op als mede-verkoper
van het systeem in verband met onze kennis en ervaring
met het platform en de markt.
Cultuurpad legt het concept en gedachtengoed van het
platform vast en draagt er zorg voor dat de
‘verkoper’ het systeem onder bepaalde inhoudelijke
condities verkoopt aan potentiele klanten.
Het streven is medio 2019 in de eigen regio de omslag van eigenaar naar gebruiker te hebben gemaakt. En daarmee onze
forse rol in de inzet en uitvoering van naschoolse activiteiten
teruggebracht hebben tot de bedoeling. Samen met partners
zijn we eigenaar van de licentie, elke partner zorgt voor zijn
eigen aandeel, wij zijn geen helpdeks, backoffice of administratie van derden , vervullen geen rol als combinatiefunctie
meer en vullen het platform met enkel toffe, unieke en zeer
bijzondere activiteiten (geluksacties) voor kinderen.
Meer info over missie voor kindergeluk op de volgende pagina.

Het instant houden van het platform en het organiseren van
het platform kost in verhouding tot onze kernopdracht te veel
tijd. We willen ons meer richten op de inhoud en daarom een
aantal van deze taken uit handen geven aan andere partijen.
Het systeem is operationeel en biedt kansen voor organisaties
als BSO’s, maar ook voor gemeenten. We willen het platform
dus gaan vermarkten.
In 2019 worden een aantal verbeteringen voor de nieuwe
werking doorgevoerd;
- Aanbieders kunnen zelf hun aanbod online zetten
- meerdere betaalopties, geen centrale internetkassa
- laatste bugs worden eruit gehaald.
Na het testen van de definitieve website en het zoeken van
partners voor de licentie in de eigen regio zullen we het
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Uitgelicht!

MISSIE VOOR KINDERGELUK
3 okt

MISSIE VOOR KINDERGELUK

mei / juni

DURF TE DOEN, NIETS IS ONMOGELIJK!
2018 hebben we:
• 29 gesprekken met mogelijke partners gevoerd
• 400 inzendingen van kinderen ontvangen
• 40 kinderen geselecteerd door een jury

Samenstellen
actieplan
#Kindergeluk

In

Op woensdag 3 oktober j.l. kwamen
de 40 winnaars samen bij Jump XL in
Horst. Zij dachten met ons mee over
#kindergeluk. Waar wordt jij gelukkig
van? Hoe maak je anderen gelukkig? En
wat maakt je in de buurt gelukkig? Wat
zou je daaraan toe willen voegen? Het
leverde ons en de 38 geluksvogels een
hele mooie middag op.
•
•
•

In

Geluksdialoog
met 40 kinderen.

We starten in
Horst aan de Maas
19 apr

aug / sept

Aftermovie:
https://bit.ly/2V05MTw

Acties op
scholen
en harmoniefeesten
‘WAT
MAAKT JOU GELUKKIG?’
Uitkomst:
400 gelukideeen
van kinderen

TEAMDAG
o.l.v Irene Janssen
Op zoek naar onze
golden circle:
#Kindergeluk

okt / nov

Gesprekken
in Horst aan de Maas
over #Kindergeluk

11 dec
Geluksdialoog
met grote mensen:
Ambassadeurs voor
kindergeluk.
Hoe gaan we samen
kindergeluk
verspreiden?

25

Met
grote mensen een geluksdialoog gevoerd
De eerste geluksambassadeurs aangesteld
Ontdekt dat onze gelukslobby perfect aansluit bij de
ontwikkelingen rondom positieve gezondheid, gezondste
regio 2025.

2019 gaan we door met onze missie, met o.a.:

We zoeken naar nog meer grote mensen om in actie te
komen, de vragen uit te voeren, te realiseren of kinderen te
helpen met de oplossingen.
We gaan de vragen en ideeën van kinderen openbaar maken
; In samenwerking met Witgoed en Van Bontewas wordt een
tv-programma ontwikkeld genaamd LEUK-TV. Dit programma toont wekelijks/maandelijks een paar vragen en items van
kinderen, kinderen kunnen hun geluk zelf beïnvloeden door
te kijken maar ook door mee te doen, maak jij het verschil?,
gelukT, gedeeld geluk, verbinding met lokale items; vandaag
te gast bij ….
We zoeken een geluk redactie en een aanpak die low-budget
of zelf kostenneutraal is of gedragen wordt door sponsoring.
We zoeken naar verbindingen met bestaande initiatieven
We voeren actie door middel van aandacht op social media en
in lokale bladen; dit doen we heel graag samen met anderen!

Tijd voor actie dus! Doe je mee?
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#Kindergeluk
Wij geloven dat ieder kind het recht heeft om zichzelf en hun talent te ontdekken.
We gunnen alle kinderen een inspirerende tijd op school en in de vrije tijd.
Dan vinden en volgen kinderen hun eigen pad
en kunnen ze met plezier en vol zelfvertrouwen de wereld inspringen!
‘YES, dat kan ik!’
Cultuurpad is er voor kinderen die (net als ons):
…. durven te doen waar ze blij van worden
…..het onmogelijke mogelijk (willen) maken
Dit doen we graag samen met grote mensen die geloven in de ontwikkelkracht van kinderen en heel
gelukkig worden als ze daar een bijdrage aan leveren.

Uitgelicht!
SIEN
04/KENNISDELING &
SAMENWERKING
We stimuleren, faciliteren en versterken kennisdeling
en samenwerking. We hanteren twee niveaus van
kennisdeling: binnen de leergemeenschap SIEN en
in de eigen regio. Kennisdeling binnen de eigen regio
is terug te lezen bij Lokaal C. Hier omschrijven we
de kennisdeling en samenwerking buiten de regio
Noord-Limburg; provinciaal en landelijk en de acties
in het kader van onze opdracht van de leergemeenschap SIEN.

Overige activiteiten
•
•
•
•
•

www.bijsien.nl
Verbeteren online platform www.bijsien.nl
met alle ontwikkelde activiteiten, handvaten
en tools
De website is volledig vernieuwd en in juli
2018 live gegaan. Vanaf augustus is gewerkt
aan het verbeteren van de culturele kaart.
Deze werkzaamheden worden in 2019 afgerond.
www.bijsien.nl/cultuurmakers

Financiën
Inzet in uren

uur

uur

t

rd

see
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ger

roo
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Bekostiging
• Bijdrage leden - 20.000*
• Overige inkomsten - 14.500

* Onderwijsstichtingen zijn lid van SIEN en betalen samen de
kosten van online kennisdeling, een moderator/ beheerder van
het digitale platform: 10.000 euro, de hosting van de websites
en onderhoud: 2500 euro, het - op vraag- coördineren en faciliteren van netwerken en het voeren van het secretariaat SIEN:
6800 EURO.
INKOMSTEN 2018:
UITGAVEN 2018:
RESULTAAT:

SIEN Academie
www.sienacademie.nl

De SIEN-academie is een online omgeving die cultuur coördinatoren helpt cultuureducatie te integreren en/of in te zetten in het
onderwijs. In 2018 is deze website live gegaan.

428

360

• 3

In 2018 hebben we:
Het volgsysteem Met Bink verbetert en AVG
proof laten maken.

Platform bijsien.nl

Leergemeenschap SIEN
In 2018 hebben we:
• De laatste acties vanuit CMK 2013-2016 gedaan:
- Ontwikkeling nieuwe website Sjöttesjoel i.s.m.
OLS federatie.
- Project afgerond: De buurtsuper omgebouwd
naar geluksbus
• De voortgang en vorm van de leergemeenschap SIEN
vastgesteld.
• Dienstverleningsovereenkomsten SIEN afgesloten
• Vragen van scholen beantwoord: tips, suggesties en
certificering
• De SIEN academie gevuld en gelanceerd (online
thuisbasis voor cultuurcoördinatoren)
• Certificering groep Meerderweert en individuele
cultuurcoördinatoren tot landelijk erkend ICC’er
• 1 adviesraad SIEN georganiseerd
• Vernieuwing online platform www.bijsien.nl
• Intervisie met intermediairs van CMK Limburg
• Deelname LKCA ICC-cursus info dag
• Deelname kenniskringen LKCA
• Deelname kenniskring kunst en cultuur Curriculum.nu
bijeenkomsten Actiegroep SIEN georganiseerd
• Opstart campagneplan (Actiegroep)
• Uitwerking Actie Op de Kaart / vullen site/flyers/etc
• Samenwerking kunstacademie onderzocht
• Onderzoek in opdracht van Adviesraad SIEN over
voortgang CMK in regio’s uitgezet

BinK

Vraagbaak voor de aangesloten
scholen
Helpdesk
Faciliteren Adviesraad SIEN
Faciliteren Actiegroep SIENDeelname netwerk Curriculum Kunst en
Cultuur (LKCA, Curriculum.nu)
Deelname netwerken LKCA in kader van Certificering SIEN cursus

Actie ‘op de kaart’!
Om bekendheid te geven aan de culturele kaart
en meer gebruik te maken van elkaars expertise over cultuurmakers zijn de functionaliteiten
van de kaart aangepast, is de optie om een
cultuurmaker te tippen toegevoegd en start in
maart 2019 de campagne Op de Kaart.
In Noord-Limburg is deze actie in samenwerking met Lokaal C.

34.843 EURO
27.742 EURO
7.100 EURO

Deze middelen zijn gereserveerd voor plan Actiegroep 2019.
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3. FINANCIËN
Stichting Cultuurpad onderschrijft de negen principes van de
Governance Code Cultuur, gericht op goed bestuur en toezicht
in de cultuursector.
Stichting Cultuurpad heeft de Culturele ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling)-status.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
• de inkomsten die de stichting verwerft als vergoeding
voor door haar verrichte activiteiten en diensten; bijdragen van participanten en leden
• van overheidswege verstrekte subsidies en fondsen;
• donaties;
• verkrijgen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;
• overige baten.

Financiën op balansdatum
De financiële kerngetallen staan hieronder weergegeven.
Kerngetal

Definitie

Solvabiliteit

Eigen vermogen /

31-122018
112.000 /

23 %

balanstotaal x 100% 489.000 x 100
%
Liquiditeit

Rentabiliteit

Vlottende activa /

489.433/

Kortlopende schulden x 100%

377.926x 100 %

Netto resultaat /

33.399 /

129,50
%

3,14 %

Totale baten x 100% 1.061.729 x
100%
Bij de solvabiliteit gaat het erom in hoeverre een bevoegd gezag op lange termijn, ook in tijden van tegenspoed, aan haar
verplichtingen kan voldoen. Dit blijkt uit de verhouding tussen
eigen vermogen en het totaal van de passiva.
Bij liquiditeit gaat het erom of het bevoegd gezag in staat is
om op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Dit
blijkt uit de verhouding tussen vlottende activa en de kortlopende schulden.
Als indicator is de rentabiliteit een waardevol trendgegeven.
Te grote positieve verschillen roepen vragen op inzake het
bestedingspatroon.
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PadXpress

Realisatie 2018
Cultuurpad sluit 2018 af met een positief resultaat van 33.399
euro. In 2018 zijn de inkomsten € 188.576 hoger dan begroot,
ook de uitgaven waren € 160.762 hoger dan de begroting. De
renteopbrengst was lager dan de kosten waardoor er 815 euro
meer kosten waren dan opbrengsten.
Bedragen

Realisatie
2018

Begroting
2018

Totale baten

€ 1.061.729 € 873.153

€ 188.576

Totale lasten

€1.027.515

Verschil realisatie en begroting

€ 866.753

€ 160.762

Rente en bank - € 815

-

-

Resultaat

- € 6.400

€ 26.999

€ 33.399

Bijdragen van de ouders voor deelname aan naschoolse
activiteiten vormen de inkomstenbron voor PadXpress. De
totale inkomsten in 2018 bedroegen €23.342. De kosten
waren € 31.365 . Het negatieve resultaat van € 8.023 wordt
deels veroorzaakt door door de eindafrekening met Leudal en
Venlo die pas begin 2019 plaatsvindt. De verwachting is dat
het resultaat 4.000 negatief is.
De bijdragen van de gemeente Peel en Maas ( € 126.000) voor
de combinatiefunctionarissen sport en cultuur zijn opgenomen bij de baten van Cultuurpad aangezien de personeelskosten ook via Cultuurpad zijn verantwoord.

De staat van baten en lasten is weergegeven in de diverse
relevante programma- onderdelen. De financiële middelen
voor deze onderdelen komen o.a. van de door de overheid
verstrekte subsidies, diverse fondsen, bijdragen van participanten, donaties, schenkingen en giften, en overige baten.
Doordat de projecten op schooljaar niveau lopen zullen de
financiële saldi in het volgend boekjaar ingezet worden.

Cultuurpad

De inkomsten van Cultuurpad bestaan uit bijdragen van
de participanten en aangesloten scholen, bijdragen van de
gemeente Peel en Maas en Horst aan de Maas voor cultuureducatie, middelen combinatiefunctionaris sport en cultuur
Peel n Maas. Daarnaast ontvangen we inkomsten van leden
(SIEN, SKBM) en projectgelden (Lokaal C). De totale inkomsten in 2018 bedroegen € 1.037.382 De uitgaven bedroegen €
995.812 waardoor het resultaat ( na financiële baten en lasten
) op € 41.570 komt.

Sjaan de Haan

De inkomsten van Sjaan de Haan bestaan uit sponsoring en
de verkoop van hanen. De verkoop van hanen is van minimale
aard, de inkomsten in 2018 waren 1.005 euro. De uitgaven bedroegen 936 euro. Eind 2018 is de bestemmingsreserve Sjaan
de Haan (9.981 euro) .
Vanuit de missie voor kindergeluk blijven we de doelstellingen
van Sjaan de Haan uitdragen en uitvoeren.
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BEGROTING 2019
CULTUURPAD | Begroting 2019
INKOMSTEN

UITGAVEN

BASISORGANISATIE
Bijdragen participanten personeel & backoffice
Prisma
Akkoord
Dynamiek
Kerobei
Fortior
Bijdragen leden

Bijdrage participanten activiteiten
Muziekonderwijs Peel en Maas
Prisma € 15,15 per leerling
Akkoord € 15,15 per leerling
Dynamiek € 15,15 per leerling
Kerobei € 15,15 per leerling
Fortior € 11,90 per leerling
SKBM € 17,50 per leerling
Subsidie gemeente Peel en Maas
Subsidie gemeente Horst aan de Maas

BASISORGANISATIE
werkelijk
€ 221.228
€ 40.302
€ 35.751
€ 52.437
€ 49.403
€ 43.335

wenselijk
€ 246.228
€ 45.302
€ 40.751
€ 57.437
€ 54.403
€ 48.335

€ 3.350

€ 224.578

€ 249.578

€ 285.993

€ 294.027

€ 40.000
€ 26.134
€ 33.572
€ 49.783
€ 75.250
€ 29.417
€ 6.860
€ 12.250
€ 12.728

Totaal inkomsten
over/tekort

€ 3.350

€ 40.000
€ 26.134
€ 33.572
€ 49.783
€ 75.250
€ 37.451
€ 6.860
€ 12.250
€ 12.728
€ 510.571
-€ 33.780

€ 543.605
€0

EXTRA

Totaal

€ 25.000
€ 5.000
€ 5.000
€ 10.300
€ 45.300

€ 132.103

€ 132.103

Totaal

Totaal

€ 40.000
€ 32.561
€ 35.295
€ 61.384
€ 78.622
€ 29.417
€ 8.715

Coordinatie
Produktkosten
Activiteitenkosten
Totaal

€ 132.103

€ 50.078
€ 1.500
€ 7.500
€ 16.120
€ 24.958
€ 100.157

€ 50.078
€ 1.500
€ 7.500
€ 16.120
€ 24.958
€ 100.157

Projectcoordinatie
Inhuur personeel tbv deskundigheidsbevordering
Activiteitenkosten
Coordinatie per school
Uitvoerings- en materiaalkosten
Totaal

€ 1.250

€ 249.578
€ 294.027
€ 40.000
€ 32.561
€ 35.295
€ 61.384
€ 78.622
€ 37.451
€ 8.715

€ 544.351

€ 543.605

€0
€ 5.000
€ 5.000

€ 10.000
€ 5.000
€ 30.300

€ 10.000

€ 45.300

€ 22.853
€ 23.002
€ 86.248

€ 22.853
€ 23.002
€ 86.248

€ 14.500
€0

€ 14.500
€0

€ 7.610
€ 846
€ 16.066
€ 9.301
€ 1.691
€ 13.529
€ 11.838
€ 846
€ 9.301
€ 846
€ 10.147
€ 4.228

€ 7.610
€ 846
€ 16.066
€ 9.301
€ 1.691
€ 13.529
€ 11.838
€ 846
€ 9.301
€ 846
€ 10.147
€ 4.228
€ 132.103

€ 132.103

€ 10.000
€ 7.451
€ 62.458
€ 9.240
€ 11.008
€ 100.157

€ 10.000
€ 7.451
€ 62.458
€ 9.240
€ 11.008
€ 100.157

€ 5.200
€ 6.800
€ 2.500

€ 5.200
€ 6.800
€ 2.500

€ 14.500

€ 14.500

CHECK

SIEN

€ 14.500

€ 14.500

Inhuur personeel tbv kennisdeling
Coordinatie
Produktkosten
website sien, sienacademie en bink
Totaal

€ 2.500

PADXPRESS BV
€ 5.000
€ 5.000

€ 10.000
€ 10.000

Verkoopkosten (personele inzet en marketing)
Produktkosten (licentie noord-limburg)

€ 2.500
€ 10.000

€0
€ 10.000

€ 10.000

€ 20.000

Totaal

€ 12.500

€ 10.000

Extra opdrachten

Extra opdrachten

Niet begroot

Niet begroot

Totalen
Over/tekort

€ 267.060
-€ 2.200

€ 312.060
€ 10.000

Totalen

€ 269.260

€ 302.060

BASIS
over/tekort
EXTRA
over/tekort

€ 510.571
-€ 33.780
€ 267.060
-€ 2.200

€ 543.605
€0
€ 312.060
€ 10.000

BASIS

€ 544.351

€ 543.605

EXTRA

€ 269.260

€ 302.060

€ 777.631
-€ 35.980

€ 855.665
€ 10.000

€ 813.611

€ 845.665

TOTAAL
over/tekort
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€ 250
€ 1.000

€ 285.993

Totaal uitgaven

€ 132.103

PADXPRESS BV
Verkoop licenties - marge per licentie
Bijdrage gemeenten en partners (licentie noord-limburg)

€ 1.250
€ 250
€ 1.000
€ 258.358

Activiteitenkosten
Muziekonderwijs Peel en Maas
Prisma
Akkoord
Dynamiek
Kerobei
Fortior
SKBM

Inhuur personeel tbv coordinatie
Produktkosten (leerlokaal)
Activiteitenkosten
Akkoord!
De Wijnberg
Dynamiek
Fortior
Invitare
Kerobei
Lijn83
Puntspeciaal
Prisma
SKO Meijel
SPOV
Buitengewoon
Totaal

SIEN
Bijdragen leden
Fondsen

€ 14.071
€ 500
€ 3.500
€ 4.000
€ 1.135
€ 1.500
€ 1.000

€ 22.851
€ 500
€ 3.500
€ 4.000
€ 1.135
€ 1.500
€ 1.000

PROJECTEN
Lokaal C

CHECK
Bijdrage Fonds Cultuurparticipatie
Fondsen
Sponsoring bedrijven
Eigen bijdrage cultuurpad (middelen en ureninzet)
Bijdragen partners
Totaal

wenselijk
€ 222.622
€ 25.706

KINDERGELUK
€0
€0
€0
€ 10.300
€ 10.300

PROJECTEN
Lokaal C
Bijdrage KCV: Lokaal C
Matching onderwijs via activiteitengeld (basis)

werkelijk
€ 222.622
€ 34.486

EXTRA

KINDERGELUK
Bijdragen (gemeenten)
Fondsen
Sponsoring /crowdfunding
Bestemmingsfonds Sjaan de Haan
Totaal

Kernteam; personeelskosten
Backofficekosten
huur kantoor
ict
adminstratie
accountant
verzekeringen
telefoon
advieskosten
Produktkosten
materialen
websites
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FINANCIËLE POSITIE
Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting dienen de navolgende overzichten.
Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

Vergelijkend balansoverzicht
ACTIVA

31-12-2018
x € 1.000
9
15
140
326
489

Materiële vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

31-12-2017
x € 1.000
%
15
3
16
3
233
48
278
57
541
100

%
2
3
29
67
100

PASSIVA
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

112
378
489

23
77
100

83
459
541

RESULTAAT
Het resultaat over 2018 bedraagt € 33.399
Realisatie
2018
BATEN
Subsidies
Fondsen
Sponsorgelden
Bijdragen
Omzet Sjaan de Haan
Lokaal C
Overige baten
TOTAAL BATEN
LASTEN
Personele kosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingslasten
Algemene kosten
Activiteiten kosten
TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten

NETTO RESULTAAT

Realisatie
2017

150.978
639.241
1.005
248.456
22.049

180.911
468.889
5.000
152.354
65.999

193.238
577.622
1.149
132.103
43.380

1.061.729

873.153

947.492

323.663
6.125
30.264
27.711
639.753

367.984
19.001
25.000
454.768

394.856
14.372
19.315
35.821
509.719

1.027.515

866.753

974.083

34.213

6.400

-26.591

815

-

293
937

-815

-

-644

33.399

3

Begroting
2018

6.400

-27.235

15
85
100
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1. GRONDSLAGEN
ALGEMEEN
De jaarrekening is opgesteld op basis van de bepalingen van Richtlijnen voor de jaarverslaggeving Richtlijn 640, organisaties
zonder winststreven.
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij
bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van
het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in hele euro's.
FINANCIËLE INSTRUMENTEN
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten, die in de balans als activa en passiva
zijn verantwoord.
De op de balans opgenomen financiële instrumenten bestaan voornamelijk uit handelsdebiteuren en overige vorderingen,
liquide middelen, leveranciers
kortlopende leningen en leveranciers en handelskredieten. Over deze financiële instrumenten loopt de onderneming rente- en
kredietrisico. De onderneming maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten om deze risico’s af te dekken.

BEGROTING
Voor het jaar 2019 is er een begroting samengesteld.

1.1 GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA
ALGEMEEN
De grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.
MATERIËLE VASTE ACTIVA
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, onder aftrek van eventuele investeringssubsidies,
In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.
Investeringen onder de € 450 worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht.
VOORRADEN
De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde, onder aftrek van mogelijke voorzieningen voor
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA
De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het

LIQUIDE MIDDELEN
De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld in de toelichting op de balans, ter vrije beschikking van het bestuur
ALGEMENE RESERVE
De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de Stichting en wordt opgebouwd uit
resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en werkelijke lasten. In
geval van een tekort wordt dit resultaat ten laste van de algemene reserve gebracht.
BESTEMMINGSRESERVES EN BESTEMMINGSFONDSEN
Bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves zijn onderdelen van het eigen vermogen dat de stichting ten dienst staat voor
het uitvoeren van haar statutaire doelstelling. Bestemmingsfondsen zijn een deel van het eigen vermogen dat is afgezonderd
omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn
toegestaan en deze beperking is door derden aangebracht. Bestemmingsreserves zijn een deel van het eigen vermogen dat is
afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie
zou zijn toegestaan en deze beperking is aangebracht door het bestuur van de stichting.
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De beperkingen op het gebruik zijn nader toegelicht bij de afzonderlijke balansposten.
Mutaties bestaande uit het saldo van toerekenbare baten en lasten in het kader van de bestemming worden middels de
resultaatbestemming ten gunste of ten laste van de bestemmingsreserve of bestemmingsfonds gebracht.

KORTLOPENDE SCHULDEN
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar en zijn opgenomen tegen de nominale waarde.

1.2 GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
De presentatie van de posten in de staat van baten en lasten is gewijzigd om het inzicht te verbeteren.

1.3 GRONDSLAGEN VOOR HET KASSTROOMOVERZICHT
Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.
De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.
Ontvangen en betaalde intrest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

5
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2. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA RESULTAATBESTEMMING
31-12-2018
€

31-12-2017
€

€

€

ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Inventaris

8.620

14.745

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
Voorraden

15.066

15.512
15.066

VORDERINGEN
Overige vorderingen

140.074

LIQUIDE MIDDELEN

15.512

232.648
140.074

232.648

325.723

278.462

489.483

541.367

PASSIVA
EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Sjaan de Haan
Bestemmingsfonds SIEN

101.576
9.981
-

68.028
10.130
4.528
111.557

82.686

KORTLOPENDE SCHULDEN
Overige kortlopende schulden

377.926

6

458.681
377.926

458.681

489.483

541.367
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3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018
,
Realisatie
2018
€

Begroting
2018
€

Realisatie
2017
€

BATEN
Subsidies
Fondsen

150.978
-

180.911
-

193.238
-

Sponsorgelden
Bijdragen
Omzet Sjaan de Haan
Lokaal C
Overige baten

639.241
1.005
248.456
22.049

468.889
5.000
152.354
65.999

577.622
1.149
132.103
43.380

1.061.729

873.153

947.492

323.663
6.125
30.264
27.711
639.753

367.984
19.001
25.000
454.768

394.856
14.372
19.315
35.821
509.719

1.027.515

866.753

974.083

34.213

6.400

-26.591

TOTAAL BATEN

LASTEN
Personele kosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Algemene kosten
Activiteiten kosten
TOTAAL LASTEN

SALDO BATEN EN LASTEN
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Financiële baten
Financiële lasten
SALDO FINANCIELE BATEN EN LASTEN

815

-

293
937

-815

-

-644

RESULTAAT

33.399

6.400

-27.235

NETTO RESULTAAT

33.399

6.400

-27.235

RESULTAATVERDELING
Mutatie algemene reserve
Mutatie bestemmingsreserve Sjaan de Haan

33.548
-149
33.399
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4. KASSTROOMOVERZICHT 2018

Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het saldo van baten en lasten
als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en
ontvangsten en kosten en uitgaven.
2018
2017
€
€
€
€
KASSTROOM UIT OPERATIONELE
ACTIVITEITEN

Saldo van baten en lasten (excl. Financieel)
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Kasstroom

34.213

-26.591

6.125

14.372

40.338

-12.219

KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN

Mutaties vlottende middelen:
- Vorderingen
- Kortlopende schulden
- Voorraden
Mutaties voorzieningen

92.574
-80.755
446

-10.918
-67.271
4.527

-

7.738
Ontvangen rente
Betaalde rente

815

-78.189
293
937

-815

-644

47.261

-91.052

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

Investeringen materiële
vaste activa

-

Investeringen financiële
vaste activa

-

-9.062
-

Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

-9.062

47.261
278.462
47.261

EINDSTAND LIQUIDE MIDDELEN

371.120
-92.658
325.723

8

-100.114

278.462
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5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018 NA RESULTAATBESTEMMING

ACTIVA
31-12-2018
€

VASTE ACTIVA
MATERIELE VASTE ACTIVA
Aanschafwaarde 1 januari
Cummulatieve afschrijvingen

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Afschrijvingen desinvesteringen
Aanschafwaarde 31 december
Cummulatieve afschrijvingen

31-12-2017
€

33.395
-18.650
14.745

58.812
-31.301
27.511

-6.125
-

1.606
-27.024
-9.282
21.933

33.395
-24.775

33.395
-18.649

8.620

14.746

15.066

15.512

76.438
59.666
397
3.573
140.074

98.318
129.609
1.148
3.573
232.648

53.288
10.053
2.222
260.098
11
51
-

9.624
9.480
2.688
256.805
11
34
-181

325.723

278.461

VLOTTENDE ACTIVA
VOORRADEN
Voorraden

VORDERINGEN
OVERIGE VORDERINGEN
Debiteuren
Nog te ontvangen bedragen
Overige vorderingen
Vordering omzetbelasting
Waarborgsom pand vordering
TOTAAL VORDERINGEN

LIQUIDE MIDDELEN
Rabobank Cultuurpad
Rabobank Sjaan de Haan
Rabobank PadXpress
Rabobank DoelReserveren
Kas Sjaan de Haan
Kas Cultuurpad
Kruisposten

NL80 RABO 0160 3659 02
NL56 RABO 0142 4455 84
NL71 RABO 0155 5712 57
NL25 RABO 1513 7293 22

TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN
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PASSIVA
31-12-2018
€

31-12-2017
€

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Bestemmingsreserve Sjaan de Haan
Bestemmingsfonds SIEN

101.576
9.981
-

68.028
10.131
4.528

TOTAAL VERMOGEN

111.557

82.687

ALGEMENE RESERVE
Het verloop van de algemene reserve is als volgt
Algemene
reserve

Algemene
reserve

Stand 01-01
Resultaat

68.028
33.548

50.944
17.084

Stand 31-12

101.576

68.028

BESTEMMINGSRESERVE SJAAN DE HAAN
Het verloop van de bestemmingsreserve Sjaan de Haan is als volgt weer te geven:
Bestemmingsreserve

Bestemmingsreserve

Stand 01-01
Resultaat

10.130
-149

12.999
-2.869

Stand 31-12

9.981

10.130

Deze middelen zijn bestemd voor de exploitatie van Sjaan de Haan en de missie voor kindergeluk.
Dit besluit is genomen door de directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht.
BESTEMMINGSFONDS SIEN
Het verloop van het bestemmingsfonds SIEN is als volgt weer te geven:

Bestemmingsfonds
Stand 01-01
Opheffing bestemmingsresultaat
Resultaat

4.528
-4.528
-

Stand 31-12

-

Deze middelen zijn bestemd voor het programma Cultuureducatie met kwaliteit in Limburg.
Die bestemming is opgelegd door een derde: het Fonds Cultuurparticipatie.
Per 01-01-2018 is het bestemmingsfonds Sien opgeheven.
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45.978
-41.450
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KORTLOPENDE SCHULDEN
31-12-2018
€
NOG TE BESTEDEN PROJECTSUBSIDIE
Project PadXpress
Innovatiebudget

OVERIGE SCHULDEN
Crediteuren
Nog te besteden bedragen
Af te dragen omzetbelasting
Te betalen pensioenpremies
Reservering vakantiegeld
Reservering eindejaarsuitkering
Nog te betalen nettolonen
Af te dragen loonheffing
Overige schulden op korte termijn

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

31-12-2017
€

19.970

787
13.171

19.970

13.958

34.419
294.948
-2.161
6.662
763
18.015
5.310

24.884
415.347
-390
-2.293
8.456
12.682
-

357.956

458.686

377.926

472.644

6. NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Per 31-12-2018 zijn er de navolgende "niet uit de balans blijkende verplichtingen":
HUUROVEREENKOMSTEN
Stichting Cultuurpad te Panningen heeft met ingang van 1 januari 2017 een huurovereenkomst afgesloten met betrekking tot de
huur van een kantoorruimte, gevestigd te Panningen aan de Kerskstraat 32. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 10 jaar
eindigend op 31 december 2026. Het betreft een verplichting tegen een bedrag van € 14.294,72 per jaar excl servicekosten. De
huurprijs wordt jaarlijks op 1 juli, aangepast volgens het prijsindexcijfer huuraanpassingen.
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7. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
realisatie
2018
€
BATEN
Subsidies
Fondsen
Sponsorgelden
Bijdragen
Omzet Sjaan de Haan
Lokaal C
Overige baten
TOTAAL BATEN

begroting
2018

2017
€

in %

€

in %

150.978
639.241
1.005
248.456
22.049
1.061.729

14,2
0,0
0,0
60,2
0,1
23,4
2,1
100,0

180.911
468.889
5.000
152.354
65.999
873.153

225.068
538.823
5.000
152.354
56.815
978.060

23,0
55,1
0,5

311.670
4.304
7.689
323.663

96,3
0,0
1,3
2,4
100,0

367.984
367.984

407.849
407.849

100,0
100

5,8
100

LASTEN
PERSONELE KOSTEN
Salarissen en lonen
Vrijwilligersvergoedingen
Reis- en verblijfkosten
Overige personeelskosten
TOTAAL

AFSCHRIJVINGEN
Afschrijving materiële vaste activa

6.125

-

-

HUISVESTING
Huren

28.772

95,1

17.866

17.866

94,0

Overige huisvestingskosten
Verzekeringen
TOTAAL

1.492
30.264

0,0
4,9
100,0

1.135
19.001

1.135
19.001

6,0
100

7.500
2.195
5.451
2.205
33
8.644
165
1.518
27.711

27,1
7,9
19,7
8,0
0,1
31,2
0,0
0,6
0,0
0,0
5,5
100,0

3.000
10.000
1.000
3.250
500
4.000
2.000
1.250
25.000

3.000
5.000
2.000
3.250
500
6.250
2.000
1.400
23.400

12,8
21,4
8,5
13,9
2,1
26,7
8,5
6,0
100

0,0
0,1

-

-

ALGEMENE KOSTEN
Administratiekosten
Accountantskosten
Advieskosten
Telefoonkosten
Kantoorbenodigdheden
Automatisering en website
Vervoerskosten activiteiten
Reclame en Promotie
Autokosten
Exploitatie SIEN
Overige kosten
TOTAAL

ACTIVITEITEN KOSTEN
Experts SIEN
Materialen SIEN
Activiteiten scholen
TOTAAL

TOTAAL LASTEN
Netto resultaat voor financiële baten & lasten
FINANCIELE BATEN EN LASTEN
Rentebaten bank
Af: rentelasten en bankkosten
Netto resultaat na financiële baten & lasten

354
639.399
639.753

454.768
454.768

549.799
549.799

1.027.515

866.753

1.000.049

34.213

6.400

-21.989

815
-815
33.399
12

99,9
100,0

-21.989

100,0
100

Jaarrekening Cultuurpad 2018
Verschillenanalyse begroting versus realisatie 2018
BATEN
De totale baten zijn € 188.576 hoger dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de bijdrage Lokaal C (96.102) van 2017,
de projectsubsidie CHECK van Fonds Cultuurparticipatie (50.071), de extra bijdrage van Dynamiek Scholengroep voor muziekactiviteiten Horst
aan de Maas (34.519) en het innovatiebudget (13.171).

LASTEN
De personeelskosten zijn € 44.321 lager dan begroot i.v.m. de voorgenomen vermindering van contracten en risico's.
De huisvestingskosten daarentegen zijn € 1.263 euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door stijging van servicekosten en naheffing 2017.
De algemene kosten zijn 2711 hoger dan begroot.

De activiteitenkosten zijn 184.985 hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de inhaalslag van het project Lokaal C in 2018, de niet
begrote muziekactiviteiten Dynamiek en overgehevelde nog te besteden bedragen cultuurbudget participanten.
Het posiitieve resultaat wordt veroorzaakt door de succesvolle vermindering van personeelskosten.
AFSCHRIJVINGEN
In de begroting waren geen afschrijvingskosten opgenomen.
Deze is in de realisatie bijgewerkt in de materiële activa.

OVERIGE GEGEVENS
GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM
Na afloop van het boekjaar hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die belangrijk zijn voor de
interpretatie van de cijfers in de jaarrekening.
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